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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 05393139 

4. Місцезнаходження 

 51200, Україна, Дніпропетровська обл., д-н р-н, м.Новомосковськ, Сучкова, 115 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 0569342301, 0569342392 

6. Електронна поштова адреса  

 Natalya.Shevtsova@nmpp.interpipe.biz  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2014 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 79 бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"  29.04.2014 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці 

www.nmpp.interpip

e.biz в мережі Інтернет 25.04.2014 

 (адреса сторінки)  (дата) 
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Зміст 

 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

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

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

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) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

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

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  

33. Примітки: 

   1.      На титульному аркушi iнформацiї вiдсутнi данi щодо району, так  

            як мiсто Новомосковськ обласного пiдпорядкування. 

п.1.      В iнформацiї про основнi вiдомостi про емiтента п."Серiя i номер свiдоцтва 

            про державну реєстрацiю юридичної особи" вiдсутня iнформацiя, так як 

            Товариство пiсля прийняття рiшення Загальними зборами 31.01.2013 р. 

            "Змiнити найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО  

            ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

            на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП  

            НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" у зв'язку з  

            приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог  

            Закону України "Про акцiонернi товариства" свiдоцтво не отримувало. 

            Пiсля перереєстрацiї Державним реєстратором видана виписка  

            з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних  

            осiб-пiдприємцiв серiї ААВ №255976 вiд 14.03.2013 р. 

п.2.     В iнформацiї про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi в колонцi 

            "Термiн дiї лiцензiї" щодо лiцензiї АВ 544188 програмне забезпечення  

            не дозволяє ввести правильне значення "необмежений", так як поле 

            колонки розраховане тiльки пiд дату. 

п.3.     Товариство протягом звiтного перiоду не приймало рiшення про  

            створення юридичних осiб. 

п.4.     Iнформацiя не розкривається так як посада корпоративного секретаря вiдсутня. 

п.5.     Iнформацiя не розкривається так як Товариство не пiдлягає обов'язковiй  

           рейтингуванiй оцiнцi. 

п.6.    Засновниками Товариства є члени органiзацiї орендарiв орендного пiдприємства  

          "Новомосковський трубний завод", якi прийняли участь у  

          приватизацiї цiлiсного майнового комплексу НМТЗ. 

          Вiдсутня iнформацiя в рядку щодо поштового iндексу, населеного пункту,  

          вулицi так як данi стосуються загальної кiлькостi осiб за рядком. 

          На рахунку емiтента тимчасово облiковуються акцiї, що становить 1,4516415%  

          статутного капiталу (викупленi Товариством на пiдставi ст.68 Закону України 

          "Про акцiонернi товариства") 

п.8.    Юридична особа зареєстрована на Кiпрi. Даних щодо областi немає. 

          Iнформацiя про осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента щодо  

          фiзичних осiб вiдсутня, так як дана категорiя осiб вiдсутня. 

п.10.  За звiтний та перiод, що передував звiтному, дивiденди не нараховувались та не  

          виплачувались.  

п.11.  В iнформацiї про юридичну осбу, яка надає консультативно-правовi послуги емiтенту  

          вiдсутнi номер, дата видачi та орган, що видав лiцензiю, так як 

          юридична особа її не отримувала. 

п.12.2)Облiгацiї емiтент не випускав. 

п.12.3)Емiтент iншi цiннi папери не випускав. 

п.12.4)Похiднi цiннi папери не випускались. 

п.12.5)Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались.      

п.14.3)у пiдроздiлi "Зобов'язання за цiнними паперами", а саме за облiгацiями; за iпотечними 

           цiнними паперами; за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском) та за 

           iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) вiдсутня  

           iнформацiя про зобов'язання емiтента, тому що Товариство не має цих зобов'язань  

           так як 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. 

п.14.4)iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не  

          розкривається емiтентом, так як ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" не  

          займається указаними видами економiчної дiяльностi. 

п.14.5)iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається емiтентом,  
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          так як ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" не займається указаними видами економiчної  

          дiяльностi. 

п.15.  Борговi цiннi папери не випускались. 

п.18.  Вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, так як 

          вони не випускались. 

п.19.-27 Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття;  

          Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати  

          чергових платежiв за кредитними договорами  

          (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено  

          iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття;  

          Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; Iнформацiя щодо  

          реєстру iпотечних активiв - так як Товариство  

          випускiв iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не  

          здiйснювало. Вiдсутня iнформацiя про основнi вiдомостi  

          про ФОН; Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН;  

          Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;  

          Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; Правила ФОН  

          - так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало.  

п.30.  Рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО Товариство не надає. 

          Консолiдована фiнансова звiтность складена вiдповiдно до  

          Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

п.31.  Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)  

          не обирався емiтентом при пiдготовцi фiнансової звiтностi, що передбачено 

          Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.13р №73 Нацiональне  

          Положення  (стандарт) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги  до  

          фiнансової звiтностi"  пункт 9 роздiлу 2 "Склад i елементи  фiнансової  

          звiтностi"      

п.32. Товариством не здiйснювалися випуски цiльових облiгацiй,  

         виконання зобов'язань за якими забезпечене 

         об'єктами нерухомостi, тому звiт про стан об'єкта  

         нерухомостi вiдсутнiй. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 - 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 25.04.1996 

4. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 50000000 

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) 

 2493 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 24.20 - Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi 

 25.99 - Виготовлення iнших готових металевих виробiв, н.в.i.у. 

 24.10 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 

10. Органи управління підприємства 

 Iнформацiю емiтенти-акцiонернi товариства не заповнюють. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній 

валюті 

 Новомосковське вiддiлення Публiчного акцiонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

2) МФО банку 

 305749 

3) Поточний рахунок 

 2600130073305 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 Новомосковське вiддiлення Публiчного акцiонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

5) МФО банку 

 305749 

6) Поточний рахунок 

 2600130073305 

 

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

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Виробництво гладких кiнцiв 

магiстрального трубопроводу в 

PSL1 

5L-0304 22.10.2013 Американський нафтовий 

iнститут 

17.10.2016 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид 

дiяльностi - немає,  оскiльки порушень по лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства 

немає. Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

Надання освiтнiх послуг 

навчальними закладами, пов'язаних 

з одержанням професiйної освiти на 

рiвнi квалiфiкацiйних вимог до 

професiйно-технiчного навчання, 

перепiдготовки, пiдвищення 

квалiфiкацiї 

АВ 586082 11.08.2011 Мiнiстерство освiти i науки, 

молодi та спорту України 

25.05.2015 

Опис Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид 
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дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по 

лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає. 

Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

Надання послуг з перевезення 

пасажирiв i вантажiв 

автомобiльним транспортом 

вiдповiдно до видiв робiт, 

визначених Законом України "Про 

автомобiльний транспорт" 

АВ 544188 05.07.2010 Мiнiстерство транспорту та 

зв'язку України 

05.07.2018 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид 

дiяльностi - немає, оскiльки термiн дiї лiцензiї необмежений, порушень по 

лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає. 

Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

Виробництво електрозварних 

обсадних чи помпо-компресорних 

труб з гладкими кiнцями - Група 1 

5СТ-1608 22.10.2013 Американський нафтовий 

iнститут 

17.10.2016 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид 

дiяльностi - немає,  оскiльки порушень по лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства 

немає. Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

Заготiвля, переробка металобрухту 

чорних металiв 

АЕ №271288 06.11.2013 Мiнiстерство економiчного 

розвитку i торгiвлi України 

06.11.2018 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид 

дiяльностi - немає,  оскiльки порушень по лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства 

немає. Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

 

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

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

Члени органiзацiї орендарiв 

орендного пiдприємства 

"Новомосковський трубний 

завод" у кiлькостi 26125 

- 
51200, Дніпропетровська обл., - р-н, 

м.Новомосковськ, Сучкова,115 
0 

Власники цiнних паперiв -  121 

юридичних осiб 
- -, Дніпропетровська обл., - р-н, -, - 96,364388 

На рахунку у емiтента 

ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

05393139 
51200, Дніпропетровська обл., - р-н, 

м.Новомосковськ, Сучкова,115 
1,4516415 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 

який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

Власники цiнних паперiв - 2 725 

фiзичнi особи 
- -  - 2,1839705 

Усього 100 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
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 Розенберг Олег Iгорович 

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

особи 

 45 11 658412 03.04.2012 УФМС Росiї по м. Москвi по району Пресненський 

4) Рік народження 

 1960 

5) Освіта 

 Вища. Одеське вище артилерiйське командне ордена Ленiна училище iм. М.В.Фрунзе, 1982 р.; Державний 

освiтнiй заклад вищої професiйної освiти Академiї народного господарства при Урядi Росiйської Федерацiї, 2006 р. 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", операцiйний директор.   

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 24.12.2013, обрано три роки 

9) Опис 

 Права та обов'язки членiв Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом, 

Положенням про Наглядову раду ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також цивiльно-правовим чи трудовим договором 

(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.  

Члени Наглядової ради мають право: 

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, 

знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств та 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

2) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; 

3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 

4) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради; 

5) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку ден-ного на засiданнi Наглядової 

ради Товариства;  

6) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числi за запрошенням 

осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради - також головувати на них; 

7) заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства;  

8) iнiцiювати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв, проведення 

Ревiзiйною комiсiєю спецiальних перевiрок дiяльностi Товарист-ва, скликання позачергових засiдань Ревiзiйної 

комiсiї. 

Члени Наглядової ради зобов'язанi: 

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Наглядової ради не можуть передавати власнi 

повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказiвки i 

розпорядження, винесенi Головою Наглядової ради; 

4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря Наглядової ради про 

неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 

5) 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 використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

6) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 

7) надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв На-цiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регу-лярнiй та особливiй iнформацiї та iнформацiї про 

випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; 

8) 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;  

9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства 

повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан То-вариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Члени Наглядової ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало 

збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. 

У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цим пунктом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є 
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солiдарною. 

Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством 

України або цивiльно-правовим чи трудовим договором (контактом), укладеним з членом Наглядової ради. 

 Голова Наглядової ради: 

1) органiзує роботу Наглядової ради; 

2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення 

протоколiв засiдань Наглядової ради;  

3) органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядо-вої ради до складу комiтетiв, 

а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами 

Товариства; 

4) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами органiв Това-риства; 

5) укладає вiд iменi Товариства контракти з Головою та членами Правлiння. 

Винагороду члени Наглядової ради не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж керiвної роботи:19 

Перелiк попереднiх посад:з 12.07.2007 р. по 01.08.2008 р. -  заступник Генерального директора з 

зовнiшньоекономiчної дiя-льностi ТОВ "Керуюча компанiя "Мечел"; 

з 21.01.2010 р. по 18.09.2011 р. - заступник Гене-рального директора з комерцiйної дiяльностi ВАТ "Росiйська 

паливна компанiя" - Ростоппром; 

з 01.04.2013 р. - по т.ч. - операцiйний директор  ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 25.12.2013 р. по т.ч. - директор 

ТОВ <IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ>. 

Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах: Голова Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 

(вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ), член Ради Директорiв, Головний Виконавчий Директор  IНТЕРПАЙП 

ЛIМIТЕД  (INTERPIPE LIMITED), (Мiкiнон, 12 ЛАВIНIА КОРТ, 6-й поверх П.К. 1065, Нiкосiя, Кiпр). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Палiй Максим Орестович 

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

особи 

 МС 478077 10.12.1998 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 

4) Рік народження 

 1982 

5) Освіта 

 Вища. Нацiональний унiверситет Києво-Могилянська академiя , 2004 р. 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 0 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПрАТ Делойт енд Туш ЮСК, старший менеджер Департаменту корпоративних фiнансiв. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 24.12.2013, обрано три роки 

9) Опис 

 Права та обов'язки членiв Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом, 

Положенням про Наглядову раду ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також цивiльно-правовим чи трудовим договором 

(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.  

Члени Наглядової ради мають право: 

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, 

знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств та 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

2) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; 

3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 

4) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради; 

5) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку ден-ного на засiданнi Наглядової 

ради Товариства;  

6) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числi за запрошенням 

осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради - також головувати на них; 

7) заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяль-ностi Товариства;  

8) iнiцiювати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо скликання позачергових За-гальних зборiв, проведення 
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Ревiзiйною комiсiєю спецiальних перевiрок дiяльностi Товарист-ва, скликання позачергових засiдань Ревiзiйної 

комiсiї. 

Члени Наглядової ради зобов'язанi: 

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Наглядової ради не можуть передавати власнi 

повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товарист-ва, та вказiвки i 

розпорядження, винесенi Головою Наглядової ради; 

4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секре-таря Наглядової ради про 

неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, без-пеки та збереження 

iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала 

вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядо-вої ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

а також використовувати її у сво-їх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

6) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 

7) надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв На-цiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регу-лярнiй та особливiй iнформацiї та iнформацiї про 

випуск цiнних паперiв Товариства, повiд-омляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; 

8) завчасно готуватися до засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдгото-вленими до засiдання 

матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi не-обхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв 

тощо;  

9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiн-ню, аудиторам Товариства 

повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан То-вариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Члени Наглядової ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, за-вданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Нагля-дової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало 

збиткiв Товариству, або не брали уча-стi у голосуваннi. 

У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цим пунктом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є 

солiдарною. 

Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством 

України або цивiльно-правовим чи трудовим договором (контактом), укладеним з членом Наглядової ради. 

Винагороду члени Наглядової ради не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж керiвної роботи: 0 

Перелiк попереднiх посад:з 02.08.2004 р. по 13.04.2012 р. - ПрАТ Делойт енд Туш ЮСК, старший менеджер 

Департаменту корпоративних фiнансiв; з 23.04.2012 р. по т.ч. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", контролер iз 

забезпечення вiдповiдностi. 

Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах:  член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОВТОРМЕТ", м.Днiпропетровськ, вул.Липова, 1.; член Наглядової ради ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД 

"ДНIПРОСТАЛЬ", м.Днiпропетровськ, вул. Винокурова, 4; член Наглядової ради "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", 

Днiпропетровська обл., м.Нiкополь, пр.Трубникiв, 56; член Наглядової ради ТОВ "НАУКОВО-

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКIСТЬ" , м.Днiпропетровськ, вул.Пiсаржевського, 1 а. 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Лихоманов Андрiй Анатолiйович 

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

особи 

 АК 031631 13.02.1998 Нiкопольським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1969 

5) Освіта 

 Вища.Українська академiя внутрiшнiх справ, 1993 р. 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник вiддiлу оптимiзацiї та планування трудових ресурсiв. 
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8) дата обрання та термін, на який обрано 

 24.12.2013, обрано три роки 

9) Опис 

 Права та обов'язки членiв Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом,  

Положенням про Наглядову раду ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також цивiльно-правовим чи трудовим договором 

(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.  

Члени Наглядової ради мають право: 

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, 

знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств та 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

2) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; 

3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 

4) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради; 

5) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку ден-ного на засiданнi Наглядової 

ради Товариства;  

6) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числi за запрошенням 

осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради - також головувати на них; 

7) заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства;  

8) iнiцiювати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв, проведення 

Ревiзiйною комiсiєю спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства, скликання позачергових засiдань Ревiзiйної 

комiсiї. 

Члени Наглядової ради зобов'язанi: 

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Наглядової ради не можуть передавати власнi 

повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказiвки i 

розпорядження, винесенi Головою Наглядової ради; 

4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря Наглядової ради про 

неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 

5) 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 використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

6) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 

7) 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; 

8) завчасно готуватися до засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдгото-вленими до засiдання 

матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв 

тощо;  

9) 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. 

Члени Наглядової ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало 

збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. 

У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цим пунктом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є 

солiдарною. 

Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством 

України або цивiльно-правовим чи трудовим договором (контактом), укладеним з членом Наглядової ради. 

Винагороду члени Наглядової ради не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж керiвної роботи: 13 

Перелiк попереднiх посад: 05.05.2008 р.  по т.ч. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння 

економiчної безпеки. 

Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах:  . Голова Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (вул. Липова, 1, м. Днiпропетровськ). 

 

1) Посада 
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 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Марiна Оксана Юрiївна 

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

особи 

 СН 663111 05.12.1997 Мiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Київi 

4) Рік народження 

 1969 

5) Освіта 

 Вища. Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї. Автоматизованi системи управлiння, 1992р. 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Київська фiлiя Корпорацiї НВIГ "IНТЕРПАЙП", начальник управлiння по роботi з персоналом. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 24.12.2013, обрано три роки 

9) Опис 

 Права та обов'язки членiв Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом,  

Положенням про Наглядову раду ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також цивiльно-правовим чи трудовим договором 

(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.  

Члени Наглядової ради мають право: 

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, 

знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств та 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

2) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; 

3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 

4) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради; 

5) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Наглядової 

ради Товариства;  

6) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числi за запрошенням 

осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради - також головувати на них; 

7) заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства;  

8) iнiцiювати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв, проведення 

Ревiзiйною комiсiєю спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства, скликання позачергових засiдань Ревiзiйної 

комiсiї. 

Члени Наглядової ради зобов'язанi: 

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Наглядової ради не можуть передавати власнi 

повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказiвки i 

розпорядження, винесенi Головою Наглядової ради; 

4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря Наглядової ради про 

неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 

5) 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 використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

6) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 

7) надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв На-цiональної 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; 

8) завчасно готуватися до засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдгото-вленими до засiдання 

матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв 

тощо;  

9) 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. 

Члени Наглядової ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало 

збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. 
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У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цим пунктом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є 

солiдарною. 

Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством 

України або цивiльно-правовим чи трудовим договором (контактом), укладеним з членом Наглядової ради. 

Винагороду члени Наглядової ради не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж керiвної роботи: 16 

Перелiк попереднiх посад: З 04.07.2005 р.- по т.ч. ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", м.Днiпропетровськ, 

вул.Пiсаржевського, 1 а, заступник директора з персоналу; 

З 01.09.2005 р.- по т.ч. за сумiсництвом ТОВ "IН-ТЕРПАЙП УКРАЇНА", м.Днiпропетровськ, вул.Пiсаржевського, 1 

а, начальник Управлiння по роботi з персоналом. 

Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах: За сумiсництвом - начальник Управлiння по роботi з 

персоналом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. 

Писаржевського, 1-А, м. Днiпропет-ровськ);  Заступник Голови Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Любименко Iнна Володимирiвна 

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

особи 

 АМ 345324 11.07.2001 Жовтневим  РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.  

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 Вища. Українська державна юридична академiя, 1995р. 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 3 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Днiпропетровська фiлiя ТОВ "IстВан", провiдний юрисконсульт Управлiння забезпечення регiонального 

судового захисту Сектору правового забезпечення та захисту прав власностi. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 24.12.2013, обрано три роки 

9) Опис 

 Права та обов'язки членiв Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом,  

Положенням про Наглядову раду ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також цивiльно-правовим чи трудовим договором 

(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.  

Члени Наглядової ради мають право: 

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, 

знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств та 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

2) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; 

3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 

4) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради; 

5) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Наглядової 

ради Товариства;  

6) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числi за запрошенням 

осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради - також головувати на них; 

7) заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства;  

8) iнiцiювати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо скликання позачергових За-гальних зборiв, проведення 

Ревiзiйною комiсiєю спецiальних перевiрок дiяльностi Товарист-ва, скликання позачергових засiдань Ревiзiйної 

комiсiї. 

Члени Наглядової ради зобов'язанi: 

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Наглядової ради не можуть передавати власнi 

повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказiвки i 
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розпорядження, винесенi Головою Наглядової ради; 

4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря Наглядової ради про 

неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 

5) 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 Наглядо-вої ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

6) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 

7) надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регу-лярнiй та особливiй iнформацiї та iнформацiї про 

випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; 

8) 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;  

9) 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. 

Члени Наглядової ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало 

збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. 

У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цим пунктом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є 

солiдарною. 

Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством 

України або цивiльно-правовим чи трудовим договором (контактом), укладеним з членом Наглядової ради. 

Винагороду члени Наглядової ради не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж керiвної роботи: 3 

Перелiк попереднiх посад: З 25.02.2008 р. по 30.09.2013 р. - Днiпропетровська фiлiя ТОВ "IстВан", провiдний 

юрисконсульт Управлiння забезпечення регiонального судового захисту Сектору правового забезпечення та захисту 

прав власностi; З 01.10.2013 р. по т.ч. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з правових 

питань; З 01.10.2013 р. по т.ч. - за сумiсництвом ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник управлiння правового 

забезпечення.   

Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах: Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК КРЕДИТ 

ДНIПРО (вул. Ленiна, 17, м. Днiпропетровськ); член Наглядової ради ПАТ <IНТЕРПАЙП НТЗ> (вул.Столєтова, 21, 

м.Днiпропетровськ)  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Морозов Денис Володимирович 

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

особи 

 АЕ 016263 30.06.1995 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 Вища. Днiпропетровський державний унiверситет. Iнформацiйнi системи у менеджментi. 2000 р. 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 10 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння продуктами та ресурсами. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 24.12.2013, обрано три роки 

9) Опис 

 Права та обов'язки членiв Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом,  

Положенням про Наглядову раду ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також цивiльно-правовим чи трудовим договором 

(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.  

Члени Наглядової ради мають право: 

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, 

знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств та 
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вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

2) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; 

3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 

4) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради; 

5) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Наглядової 

ради Товариства;  

6) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числi за запрошенням 

осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради - також головувати на них; 

7) заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства;  

8) iнiцiювати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв, проведення 

Ревiзiйною комiсiєю спецiальних перевiрок дiяльностi Товарист-ва, скликання позачергових засiдань Ревiзiйної 

комiсiї. 

Члени Наглядової ради зобов'язанi: 

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Наглядової ради не можуть передавати власнi 

повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказiвки i 

розпорядження, винесенi Головою Наглядової ради; 

4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря Наглядової ради про 

неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 

5) 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 Наглядо-вої ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

6) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 

7) 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; 

8) 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;  

9) 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. 

Члени Наглядової ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Нагля-дової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало 

збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. 

У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цим пунктом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є 

солiдарною. 

Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством 

України або цивiльно-правовим чи трудовим договором (контактом), укладеним з членом Наглядової ради. 

Винагороду члени Наглядової ради не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж керiвної роботи:10 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад: З 04.07.2005 р.- 01.03.2011 р.- ТОВ "IНТЕР-ПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник 

бюджетного управлiння фiнансово-економiчної служби; З 02.03.2011 р.- 22.07.2013 р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА", начальник Управлiння продуктами та ресурсами; З 23.07.2013 р. по т.ч. - ТОВ "IНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА", директор; з 03.02.2014 р. по т.ч. - за сумiсництвом радник з фiнансових питань ТОВ "IНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ. 

Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (вул. Липова, 1, м. 

Днiпропетровськ); Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ); Член 

Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" ( пр. 

Трубникiв, 56, м. Нiкополь, Днiпропетровська обл., 53200, Україна). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
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 IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED) 

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

особи 

 - НЕ 170535  - 

4) Рік народження 

 0 

5) Освіта 

 - 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 0 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 - 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 24.12.2013, обрано три роки 

9) Опис 

 Права та обов'язки членiв Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом,  

Положенням про Наглядову раду ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також цивiльно-правовим чи трудовим договором 

(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.  

Члени Наглядової ради мають право: 

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, 

знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств та 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

2) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; 

3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 

4) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради; 

5) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку ден-ного на засiданнi Наглядової 

ради Товариства;  

6) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числi за запрошенням 

осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради - також головувати на них; 

7) заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяль-ностi Товариства;  

8) iнiцiювати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо скликання позачергових За-гальних зборiв, проведення 

Ревiзiйною комiсiєю спецiальних перевiрок дiяльностi Товарист-ва, скликання позачергових засiдань Ревiзiйної 

комiсiї. 

Члени Наглядової ради зобов'язанi: 

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Наглядової ради не можуть передавати власнi 

повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товарист-ва, та вказiвки i 

розпорядження, винесенi Головою Наглядової ради; 

4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секре-таря Наглядової ради про 

неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, без-пеки та збереження 

iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала 

вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядо-вої ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

а також використовувати її у сво-їх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

6) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 

7) надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв На-цiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регу-лярнiй та особливiй iнформацiї та iнформацiї про 

випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; 

8) завчасно готуватися до засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання 

матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi не-обхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв 

тощо;  

9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiн-ню, аудиторам Товариства 

повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан То-вариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Члени Наглядової ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, за-вданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Нагля-дової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало 

збиткiв Товариству, або не брали уча-стi у голосуваннi. 

У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цим пунктом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є 

солiдарною. 
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Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством 

України або цивiльно-правовим чи трудовим договором (контактом), укладеним з членом Наглядової ради. 

Винагороду члени Наглядової ради не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1) Посада 

 Голова Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Антипов Юрiй Миколайович 

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

особи 

 АЕ 339942 20.06.1996 Новомосковським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1951 

5) Освіта 

 Вища. Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут. Iнженер хiмiк-технолог. 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 40 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ВАТ "Новомосковський трубний завод", 51200, Днiпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 

115, головний iнженер. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 18.10.2007, обрано невизначений строк 

9) Опис 

 Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством України, Статутом, 

Положенням про Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також контрактом, що укладається з ними. 

Члени Правлiння мають право:  

1)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, 

знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств та 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;  

2)в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; 

3)брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 

4)iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 

5)отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним 

контрактом, укладеним кожним iз них з Товариством; 

6)вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; 

7)вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 

8)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числi за запрошенням 

осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради - також головувати на них; 

9)звертатися в комiтети Наглядової ради з пропозицiєю розглянути будь-яке питання, що вiдноситься до 

компетенцiї такого комiтету. 

Члени Правлiння зобов'язанi:  

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Правлiння не можуть передавати власнi повноваження 

iншим особам;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту 

Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства, в т.ч. 

доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; 

4) 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;  

5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;  

6) 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 використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

7) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 

8) надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних 
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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; 

9) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться 

до повноважень такого члена Правлiння;  

10) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, 

збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;  

11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю), за виключенням тих випадкiв, коли вiдповiднi члени Правлiння голосували проти рiшення, яке 

завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi з вiдповiдного питання. 

У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цим пунктом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є 

солiдарною. 

Члени Правлiння, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих 

Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України або 

контрактом, укладеним з кожним членом Правлiння. 

Голова Правлiння Товариства має наступнi повноваження i функцiї: 

1) здiйснює керiвництво поточними справами Товариства; 

2) без довiреностi здiйснює юридичнi дiї вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в т.ч. представляє 

Товариство у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування України та 

iнших держав, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними 

та юридичними особами в Українi та за її межами; 

3) вчиняє вiд iменi Товариства правочини та укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди), в 

т.ч. зовнiшньоекономiчнi, з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi 

встановленi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; 

4) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступає 

розпорядником коштiв та майна Товариства; 

5) надає на пiдставi довiреностi право юридичним та фiзичних особам виступати i здiйснювати, в межах вимог 

чинного законодавства України та Статуту Товариства, дiї вiд iменi Товариства, укладати договори вiд iменi 

Товариства; 

6) вносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо кандидатур осiб для призначення їх до складу Правлiння; 

7) органiзує роботу Правлiння, забезпечує скликання засiдань Правлiння та головує на його засiданнях, забезпечує 

ведення протоколiв засiдань Правлiння; 

8) забезпечує виконання рiшень Правлiння всiма структурними пiдроздiлами, службами i працiвниками Товариства; 

9) керує роботою з складання рiчного звiту i балансу Товариства та представляє їх на розгляд Наглядовiй радi; 

10) органiзує роботу Правлiння з виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом 

i контрагентами по господарських договорах;  

11)  пiдписує з боку Товариства колективний договiр; 

12) органiзує забезпечення належних умов збереження майна Товариства i його рацiонального i дбайливого 

використання; 

13) затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, якi регулюють поточну господарську 

дiяльнiсть Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до 

компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства; 

14)  забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства у порядку, встановленому чинним 

законодавством України; 

15) видає накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлює внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, 

дає вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також 

керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених пiдроздiлiв; 

16) вiдповiдно до чинного законодавства України про працю приймає на роботу та звiльняє працiвникiв Товариства, 

застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає (конкретизує) сферу компетенцiї, права i 

вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймає будь-якi iншi кадровi рiшення (в т.ч. стосовно переведення) 

щодо працiвникiв Товариства;  

17) затверджує штатний розклад Товариства, положення про структурнi пiдроздiли Товариства, посадовi iнструкцiї 

директорiв з напрямiв дiяльностi, головного iнженера, головного бухгалтера та керiвникiв структурних пiдроздiлiв, 

що безпосередньо пiдпорядкованi Головi Правлiння, та органiзацiйнi структури пiдроздiлiв Товариства; 

18) забезпечує створення сприятливих i безпечних умов працi для працiвникiв Товариства, дотримання вимог 

законодавства про охорону навколишнього середовища; 

19) у разi необхiдностi, створює постiйно дiючi комiтети, робочi групи, комiсiї Товариства; призначає персональний 

склад постiйно дiючих комiтетiв, робочих груп, комiсiй Товариства; визначає порядок їх дiяльностi та делегує їм 

вiдповiднi повноваження; 
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20) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзовує документообiг Товариства; 

21) пiдписує вiд iменi Товариства цивiльно-правовi чи трудовi договори (контракти) з Головою та членами 

Наглядової ради щодо виконання ними функцiй Голови та члена Наглядової ради на умовах, затверджених 

рiшенням Загальних зборiв Товариства;  

22) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, згiдно з чинним законодавством 

України та внутрiшнiми документами Товариства, у т.ч. за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради та 

Правлiння Товариства. 

Винагороду члени Прапвлiння не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж керiвної роботи: 40 

Перелiк попереднiх посад: ВАТ "Новомосковський трубний завод", 51200, Днiпропетровська обл., 

м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115, головний iнженер. 

Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах: не обiймає.  

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Тiльний Сергiй Васильович 

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

особи 

 АЕ 926185 19.11.1997 Днiпропетровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 Вища. Днiпропетровська нацiональна металургiйна академiя. Металургiя чорних металiв, 2001р. 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 9 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", Днiпропетровська область, 

м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115, в.о. директора з економiки та фiнансiв. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 17.04.2012, обрано невизначений строк 

9) Опис 

 Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством України, Статутом, 

Положенням про Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також контрактом, що укладається з ними. 

Члени Правлiння мають право:  

1)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, 

знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств та 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;  

2)в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; 

3)брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 

4)iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 

5)отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним 

контрактом, укладеним кожним iз них з Товариством; 

6)вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; 

7)вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 

8)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числi за запрошенням 

осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради - також головувати на них; 

9)звертатися в комiтети Наглядової ради з пропозицiєю розглянути будь-яке питання, що вiдноситься до 

компетенцiї такого комiтету. 

Члени Правлiння зобов'язанi:  

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Правлiння не можуть передавати власнi повноваження 

iншим особам;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту 

Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства, в т.ч. 

доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; 

4) 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 
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засiданнi Правлiння не пiзнiше нiж за 3 (три) години до початку засiдання iз зазначенням причини;  

5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;  

6) 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 використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

7) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 

8) 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; 

9) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться 

до повноважень такого члена Правлiння;  

10) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, 

збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;  

11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю), за виключенням тих випадкiв, коли вiдповiднi члени Правлiння голосували проти рiшення, яке 

завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi з вiдповiдного питання. 

У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цим пунктом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є 

солiдарною. 

Члени Правлiння, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих 

Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України або 

контрактом, укладеним з кожним членом Правлiння. 

Винагороду члени Прапвлiння не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж керiвної роботи: 9 

Перелiк попереднiх посад: ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод", м.Днiпропетровськ, 

вул.Столєтова, 21, начальник економiчного вiддiлу; ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД", Днiпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115, в.о. директора з економiки та фiнансiв. 

Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах: не обiймає.  

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Каряка Микола Вячеславович 

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

особи 

 АН 777787 21.12.2011 ГУ  МВС України у Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 Вища. Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України, магiстр, 1999р. 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 3 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Акцент-банк", м.Днiпропетровськ, вул.Батумська,11, начальник Департаменту захисту економiчних 

iнтересiв банку Напрямку "Служба безпеки" Головного офiсу. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 25.04.2013, обрано невизначений строк 

9) Опис 

 Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством України, Статутом, 

Положенням про Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також контрактом, що укладається з ними. 

Члени Правлiння мають право:  

1)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, 

знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств та 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;  

2)в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; 

3)брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 
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4)iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 

5)отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним 

контрактом, укладеним кожним iз них з Товариством; 

6)вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; 

7)вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 

8)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числi за запрошенням 

осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради - також головувати на них; 

9)звертатися в комiтети Наглядової ради з пропозицiєю розглянути будь-яке питання, що вiдноситься до 

компетенцiї такого комiтету. 

Члени Правлiння зобов'язанi:  

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Правлiння не можуть передавати власнi повноваження 

iншим особам;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту 

Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства, в т.ч. 

доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; 

4) 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;  

5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;  

6) 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 використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

7) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 

8) 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; 

9) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться 

до повноважень такого члена Правлiння;  

10) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, 

збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;  

11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю), за виключенням тих випадкiв, коли вiдповiднi члени Правлiння голосували проти рiшення, яке 

завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi з вiдповiдного питання. 

У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цим пунктом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є 

солiдарною. 

Члени Правлiння, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих 

Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України або 

контрактом, укладеним з кожним членом Правлiння. 

Винагороду члени Прапвлiння не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж керiвної роботи: 3 

Перелiк попереднiх посад: Управлiння внутрiшнiх справ України Приднiпровської залiзницi, м.Днiпропетровськ, 

просп. К.Маркса, 108, радник начальника управлiння; ПАТ "Акцент-банк", м.Днiпропетровськ, вул.Батумська,11, 

начальник Департаменту захисту економiчних iнтересiв банку Напрямку "Служба безпеки" Головного офiсу. 

Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах: не обiймає.  

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Вiщеня Валентин Валерiйович 

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

особи 

 АЕ 498540 17.03.1997 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 
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 Вища. Нацiональна металургiйна академiя України, економiка пiдприємств, 2004 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 7 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", Днiпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115;  в.о. директора з 

управлiння персоналом. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 05.04.2011, обрано невизначений строк 

9) Опис 

 Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством України, Статутом, 

Положенням про Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також контрактом, що укладається з ними. 

Члени Правлiння мають право:  

1)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, 

знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств та 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;  

2)в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; 

3)брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 

4)iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 

5)отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним 

контрактом, укладеним кожним iз них з Товариством; 

6)вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; 

7)вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 

8)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числi за запрошенням 

осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради - також головувати на них; 

9)звертатися в комiтети Наглядової ради з пропозицiєю розглянути будь-яке питання, що вiдноситься до 

компетенцiї такого комiтету. 

Члени Правлiння зобов'язанi:  

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Правлiння не можуть передавати власнi повноваження 

iншим особам;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту 

Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства, в т.ч. 

доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; 

4) 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;  

5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;  

6) 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 використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

7) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 

8) 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; 

9) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться 

до повноважень такого члена Правлiння;  

10) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, 

збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;  

11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю), за виключенням тих випадкiв, коли вiдповiднi члени Правлiння голосували проти рiшення, яке 

завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi з вiдповiдного питання. 

У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цим пунктом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є 

солiдарною. 

Члени Правлiння, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих 

Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України або 

контрактом, укладеним з кожним членом Правлiння. 
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Винагороду члени Прапвлiння не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж керiвної роботи: 7 

Перелiк попереднiх посад: ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод", м.Днiпропетровськ, 

вул.Столєтова, 21, начальник вiддiлу з оплати працi; ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", Днiпропетровська обл., 

м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115;  в.о. директора з управлiння персоналом. 

Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах: не обiймає.  

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Дмитренко Євген Васильович 

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

особи 

 АК 672341 23.09.1999 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 Вища. Днiпропетровська металургiйна академiя. Обработка металiв тиском, 2001р. 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", головний iнженер, Днiпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 10.04.2008, обрано невизначений строк 

9) Опис 

 Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством України, Статутом, 

Положенням про Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також контрактом, що укладається з ними. 

Члени Правлiння мають право:  

1)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, 

знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств та 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;  

2)в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; 

3)брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 

4)iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 

5)отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним 

контрактом, укладеним кожним iз них з Товариством; 

6)вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; 

7)вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 

8)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числi за запрошенням 

осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради - також головувати на них; 

9)звертатися в комiтети Наглядової ради з пропозицiєю розглянути будь-яке питання, що вiдноситься до 

компетенцiї такого комiтету. 

Члени Правлiння зобов'язанi:  

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Правлiння не можуть передавати власнi повноваження 

iншим особам;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту 

Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства, в т.ч. 

доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; 

4) 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;  

5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;  

6) 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 використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

7) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 
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8) 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; 

9) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться 

до повноважень такого члена Правлiння;  

10) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, 

збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;  

11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю), за виключенням тих випадкiв, коли вiдповiднi члени Правлiння голосували проти рiшення, яке 

завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi з вiдповiдного питання. 

У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цим пунктом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є 

солiдарною. 

Члени Правлiння, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих 

Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України або 

контрактом, укладеним з кожним членом Правлiння. 

Винагороду члени Прапвлiння не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж керiвної роботи: 15 

Перелiк попереднiх посад: Заступник директора заводу по виробництву, транспорту та реалiзацiї продукцiї-

начальник комплексу по виробництву труб великого та середнього сортаменту ВАТ "Новомосковський трубний 

завод", 51200, Днiпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115; головний iнженер ВАТ "IНТЕРПАЙП 

НМТЗ", Днiпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115. 

Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах: Виконавчий директор ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО 

ТЬЮБ", пр. Трубникiв, 56, м. Нiкополь, Днiпропетровська обл. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Галата Василь Григорович 

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

особи 

 АМ 771777 22.04.2002 Новомосковським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1959 

5) Освіта 

 Вища. Днiпропетровський державний унiверситет, правознавство. 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Начальник Новомосковського мiського управлiння юстицiї, 51200, Днiпропетровська обл., 

м.Новомосковськ, вул.Комсомольська, 29. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 11.09.2003, обрано невизначений строк 

9) Опис 

 Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством України, Статутом, 

Положенням про Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також контрактом, що укладається з ними. 

Члени Правлiння мають право:  

1)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, 

знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств та 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;  

2)в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; 

3)брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 

4)iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 

5)отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним 

контрактом, укладеним кожним iз них з Товариством; 

6)вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; 

7)вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 
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8)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числi за запрошенням 

осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради - також головувати на них; 

9)звертатися в комiтети Наглядової ради з пропозицiєю розглянути будь-яке питання, що вiдноситься до 

компетенцiї такого комiтету. 

Члени Правлiння зобов'язанi:  

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Правлiння не можуть передавати власнi повноваження 

iншим особам;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту 

Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства, в т.ч. 

доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; 

4) 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;  

5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;  

6) 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 використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

7) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 

8) 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; 

9) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться 

до повноважень такого члена Правлiння;  

10) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, 

збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;  

11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю), за виключенням тих випадкiв, коли вiдповiднi члени Правлiння голосували проти рiшення, яке 

завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi з вiдповiдного питання. 

У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цим пунктом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є 

солiдарною. 

Члени Правлiння, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих 

Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України або 

контрактом, укладеним з кожним членом Правлiння. 

Винагороду члени Прапвлiння не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж керiвної роботи: 15 

Перелiк попереднiх посад: 51200, Днiпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул.Комсомольська, 29, Начальник 

Новомосковського мiського управлiння юстицiї; ВАТ "Новомосковський трубний завод", 51200, Днiпропетровська 

обл., м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115, начальник юридичної служби. 

Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах: не обiймає. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння-головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Мовчан Вiкторiя Анатолiївна 

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

особи 

 АЕ 707640 10.07.1997 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1963 

5) Освіта 

 Вища. Днiпропетровський металургiйний iнститут. Обробка металiв тиском,1985р.Днiпропетровський 

металургiйний iнститут. Економiст, 2001р.Програма навчання СIРА. Бугалтер-практик. Сертифiкат САР, 2005р. 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
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 ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", Днiпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115, в.о. головного 

бухгалтера. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 10.04.2008, обрано невизначений строк 

9) Опис 

 Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством України, Статутом, 

Положенням про Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також контрактом, що укладається з ними. 

Члени Правлiння мають право:  

1)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, 

знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств та 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;  

2)в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; 

3)брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 

4)iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 

5)отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним 

контрактом, укладеним кожним iз них з Товариством; 

6)вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; 

7)вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 

8)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числi за запрошенням 

осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради - також головувати на них; 

9)звертатися в комiтети Наглядової ради з пропозицiєю розглянути будь-яке питання, що вiдноситься до 

компетенцiї такого комiтету. 

Члени Правлiння зобов'язанi:  

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Правлiння не можуть передавати власнi повноваження 

iншим особам;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту 

Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства, в т.ч. 

доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; 

4) 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;  

5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;  

6) 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 використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

7) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 

8) 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; 

9) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться 

до повноважень такого члена Правлiння;  

10) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, 

збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;  

11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю), за виключенням тих випадкiв, коли вiдповiднi члени Правлiння голосували проти рiшення, яке 

завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi з вiдповiдного питання. 

У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цим пунктом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є 

солiдарною. 

Члени Правлiння, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих 

Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України або 

контрактом, укладеним з кожним членом Правлiння. 

Винагороду члени Прапвлiння не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж керiвної роботи: 13 

Перелiк попереднiх посад: ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м.Днiпропетровськ, вул.Пiсаржевського, 1-А, заступник 
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головного бухгалтера з бухгалтерського облiку головний бухгалтер за сумiсництвом; ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", 

Днiпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115, в.о. головного бухгалтера. 

Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах: не обiймає. 

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної крмiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Пiддубна Свiтлана Iванiвна 

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

особи 

 АЕ 252568 05.04.1996 Новомосковським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1956 

5) Освіта 

 Вища. Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут.Бухгалтерський облiк та аналiз господарської 

дiяльностi, 1993 р. 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", 51200, Днiпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115;  заступник 

головного бухгалтера. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 31.01.2013, обрано три роки 

9) Опис 

 Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством України, Статутом, 

Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також цивiльно-правовим чи трудовим договором 

(контрактом), що укладається з членом Ревiзiйної комiсiї. 

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право:  

1) вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї;  

2) брати участь у засiданнях Правлiння та Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених чинним 

законодавством, Статутом або внутрiшнiми документами Товариства; 

3) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Ревiзiйної комiсiї; 

4) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Ревiзiйної 

комiсiї Товариства;  

5) бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого 

голосу, в тому числi за запрошенням осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової 

ради - також головувати на них; 

6) заслуховувати звiти посадових осiб органiв Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства.  

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:  

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть передавати власнi 

повноваження iншим особам, крiм члена Ревiзiйної комiсiї - юридичної особи - акцiонера;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Ревiзiйної комiсiї дотримуватись вимог чинного законодавства, положень 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi органами Товариства, в тому числi вказiвки i розпорядження, винесенi Головою 

Ревiзiйної комiсiї; 

4) 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; 

5) 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; 

6) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 

7) 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; 

8) 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;  

9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню та аудиторам Товариства 
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повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках 

Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. 

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:  

1) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них; 

2) органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї, в тому числi органiзовує ведення протоколiв за-сiдань Ревiзiйної комiсiї та 

здiйснює контроль за роботою Ревiзiйної комiсiї; 

3) доповiдає перед Загальними зборами, Наглядовою радою про результати проведе-них перевiрок; 

4) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та керiвниками Товариства; 

5) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. 

Винагороду члени Ревiзiйної комiсiї не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж керiвної роботи: 15 

Перелiк попереднiх посад: ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", 51200, Днiпропетровська обл., м.Новомосковськ, 

вул.Сучкова, 115;  заступник головного бухгалтера. 

Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах: не обiймає. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної крмiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Спiльнiченко Вiкторiя Вiкторiвна 

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

особи 

 АМ 366612 18.04.2001 Новомосковським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 Вища. Днiпропетровський металургiйний iнститут. Обробка металiв тиском,1985р.Днiпропетровський 

металургiйний iнститут.Фiзико-хiмiчнi дослiди металургiйних процесiв, 1984 р. 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 0 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", 51200, Днiпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115;  

заводоуправлiння, iнженер 1 категорiї бюро цивiльної оборони та режимних заходiв. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 31.01.2013, обрано три роки 

9) Опис 

 Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством України, Статутом, 

Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також цивiльно-правовим чи трудовим договором 

(контрактом), що укладається з членом Ревiзiйної комiсiї. 

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право:  

1) вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї;  

2) брати участь у засiданнях Правлiння та Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених чинним 

законодавством, Статутом або внутрiшнiми документами Товариства; 

3) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Ревiзiйної комiсiї; 

4) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Ревiзiйної 

комiсiї Товариства;  

5) бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого 

голосу, в тому числi за запрошенням осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової 

ради - також головувати на них; 

6) заслуховувати звiти посадових осiб органiв Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства.  

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:  

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть передавати власнi 

повноваження iншим особам, крiм члена Ревiзiйної комiсiї - юридичної особи - акцiонера;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Ревiзiйної комiсiї дотримуватись вимог чинного законодавства, положень 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi органами Товариства, в тому числi вказiвки i розпорядження, винесенi Головою 

Ревiзiйної комiсiї; 



 28 

4) 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; 

5) 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; 

6) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 

7) 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; 

8) 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;  

9) 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. 

Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках 

Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. 

Винагороду члени Ревiзiйної комiсiї не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж керiвної роботи: 0 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад: ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", 51200, Днiпропетровська обл., м.Новомосковськ, 

вул.Сучкова, 115;  заводоуправлiння, iнженер 1 категорiї бюро цивiльної оборони та режимних заходiв. 

Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах: не обiймає. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Шевцова Наталiя Юхимiвна 

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

особи 

 АЕ 124652 09.12.1995 Новомосковським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1957 

5) Освіта 

 Вища.Днiпропетровський державний унiверситет, 1980 р., Днiпропетровський нацiональний унiверситет, 

2001 р. 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Новомосковське мiське управлiння юстицiї, 51200, Днiпропетровська обл., м.Новомосковськ, 

вул.Комсомольська, 29, головний спецiалiст. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 31.01.2013, обрано три роки 

9) Опис 

 Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiї, та представництв 

проводиться Ревiзiйною комiсiєю.Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом. 

Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством України, Статутом, Положенням 

про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", а також цивiльно-правовим чи трудовим договором 

(контрактом), що укладається з членом Ревiзiйної комiсiї. 

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право:  

1) вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї;  

2) брати участь у засiданнях Правлiння та Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених чинним 

законодавством, Статутом або внутрiшнiми документами Товариства; 

3) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Ревiзiйної комiсiї; 

4) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Ревiзiйної 

комiсiї Товариства;  

5) бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого 

голосу, в тому числi за запрошенням осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової 

ради - також головувати на них; 
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6) заслуховувати звiти посадових осiб органiв Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства.  

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:  

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть передавати власнi 

повноваження iншим особам, крiм члена Ревiзiйної комiсiї - юридичної особи - акцiонера;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Ревiзiйної комiсiї дотримуватись вимог чинного законодавства, положень 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi органами Товариства, в тому числi вказiвки i розпорядження, винесенi Головою 

Ревiзiйної комiсiї; 

4) 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; 

5) 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; 

6) розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; 

7) 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; 

8) 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;  

9) 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. 

Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках 

Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. 

Винагороду члени Ревiзiйної комiсiї не отримують. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж керiвної роботи: 16 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад: 2006 - 2009 р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", 51200, Днiпропетровська обл., 

м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115, заводоуправлiння, начальник бюро цiнних паперiв та акцiонерної власностi, 

юридичний вiддiл; з 2009 р. по 30.11.2013 р. -  начальник бюро цiнних паперiв та акцiонерної власностi юридичного 

вiддiлу; з 01.12.2013 р. по теперiшнiй час - начальник бюро цiнних паперiв та акцiонерної власностi 

ПАТ"IНТЕРПАЙП НМТЗ". 

Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах: не обiймає. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явника 

6 7 8 9 

Голова Наглядової 

ради 

Розенберг Олег 

Iгорович 

45 11 658412 03.04.2012 УФМС 

Росiї по м. Москвi по району 

Пресненський 

0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

"IНТЕРПАЙП 

ЛIМIТЕД"/"INTERP

IPE LIMITED" 

 НЕ 170535  - 175 575 31

5 

87,7877 175 575

 315 

0 0 0 

Голова Правлiння Антипов Юрiй 

Миколайович 

АЕ 339942 20.06.1996 

Новомосковським МВ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

3 100 0,00155 3 100 0 0 0 

Член Правлiння Тiльний Сергiй 

Васильович 

АЕ 926185 19.11.1997 

Днiпропетровським РВ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Каряка Микола 

Вячеславович 

АН 777787 21.12.2011 ГУ  МВС 

України у Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Вiщеня Валентин 

Валерiйович 

 АЕ 498540 17.03.1997  Амур-

Нижньоднiпровським РВ ДМУ 

УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Дмитренко Євген 

Васильович 

АК 672341 23.09.1999 Кiровським 

РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Галата Василь 

Григорович 

АМ 771777 22.04.2002 

Новомосковським МВ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння-

головний бухгалтер 

Мовчан Вiкторiя 

Анатолiївна 

АЕ 707640 10.07.1997 

Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Спiльнiченко 

Вiкторiя Вiкторiвна 

АМ 366612 18.04.2001 

Новомосковським МВ УМВС 

України у Днiпропетровськiй 

областi 

2 817 0,0014085 2 817 0 0 0 
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Член Наглядової 

ради 

Палiй Максим 

Орестович 

МС 478077 10.12.1998 

Тернопiльським МВ УМВС України 

в Тернопiльськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Лихоманов Андрiй 

Анатолiйович 

АК 031631 13.02.1998 

Нiкопольським МВ УМВС України 

в Днiпропетровськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Любименко Iнна 

Володимирiвна 

АМ 345324 11.07.2001 Жовтневим  

РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Шевцова Наталiя 

Юхимiвна 

АЕ 124652 09.12.1995 

Новомосковським МВ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

2 600 0,0013 2 600 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Морозов Денис 

Володимирович 

АЕ 016263 30.06.1995 

Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

1 0,0000005 1 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Марiна Оксана 

Юрiївна 

СН 663111 05.12.1997 Мiнським РУ 

ГУ МВС України в мiстi Києвi 

2 0,000001 2 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Пiддубна Свiтлана 

Iванiвна 

АЕ 252568 05.04.1996 

Новомосковським МВ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

1 0,0000005 1 0 0 0 

Усього 175 583 83

6 

87,7919605 175 583

 836 

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

Найменування юридичної особи 
Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явника 

IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД 

(INTERPIPE LIMITED) 

НЕ 170535 1065, Кiпр р-н, Нiкосiя, 

ЛАВIНIА КОРТ,, 

Мiкiнон, 12, 6-й поверх 

175 575 31

5 

87,7877 175 575 315 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явника 

        

Усього 175 575 31

5 

87,7877 175 575 315 0 0 0 



 33 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 31.01.2013 

Кворум зборів 89,2533 

Опис Порядок денний позачергових загальних зборiв ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 31.01.2013 р., 

скликаних за рiшенням Наглядової ради Товариства: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  

2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства. 

3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв Товариства. 

4. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням 

дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi 

товариства". 

5. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.  

6. Затвердження Положення про загальнi збори Товариства. 

7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 

8. Затвердження Положення про Правлiння Товариства. 

9. Затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 

10. Затвердження Кодексу корпоративного управлiння Товариства.  

11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 

Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання договорiв з ними.  

14. Затвердження правочинiв, вчинених Товариством. 

В процесi роботи загальних зборiв Товариства були розглянутi всi питання порядку 

денного та прийнятi вiдповiднi рiшення.   

З першого питання порядку денного вирiшили: 

1.Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: 

1) Дерило Галину Iванiвну; 

2) Деркач Людмилу Iванiвну; 

3) Зеленську Тетяну Федорiвну; 

4) Кобиляцьку Тетяну Всеволодiвну; 

5) Краснiкову Оксану Миколаївну;    

6) Ключника Андрiя Iгоревича;   

7) Ключник Ларису Миколаївну; 

8) Приходько Олену Вiкторiвну; 

9) Федорову Свiтлану Михайлiвну. 

2.Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення роботи загальних 

зборiв Товариства. 

З другого питання порядку денного вирiшили: 

 1.Обрати: Головою загальних зборiв Товариства - Галату Василя Григоровича;  

                  Секретарем  загальних зборiв Товариства - Довгопол Яну Юрiївну. 

З третього питання порядку денного вирiшили:     

1.Затвердити порядок проведення загальних зборiв Товариства: 

1) Для розгляду питань порядку денного загальних зборiв вiдвести: 

а)виступаючим з основною доповiддю - до 10 хвилин; 

б)особам, якi приймають участь в обговореннi рiшень, що приймаються - до 5 хвилин. 

2) Головi зборiв виносити на розгляд загальних зборiв питання порядку денного та 

надавати слово доповiдачу.  

    Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати iз заслуховування доповiдi або 

виступу з цього питання, пiсля чого доповiдачу або головi зборiв оголошувати проект 

рiшення, потiм переходити до голосування. 

3) Бажаючим виступити чи поставити запитання слово надавати тiльки на пiдставi їх 

письмового звернення до голови зборiв iз зазначенням найменування чи прiзвища, iм'я, по 

батьковi акцiонера (його представника).  

4) Збори провести впродовж 2 (двох) годин 30 хвилин без перерви i закiнчити пiсля 

розгляду усiх питань порядку денного.  

5) Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенiв для 

голосування, отриманих учасниками зборiв при реєстрацiї. В процесi голосування i 
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пiдрахунку голосiв можливi технiчнi перерви до 5 -10 хвилин.  

6) Пiсля розгляду усiх питань порядку денного та оголошення результатiв голосування з 

кожного питання порядку денного загальних зборiв головi зборiв оголосити про їх 

закриття.  

З четвертого питання порядку денного вирiшили: 

1.Змiнити найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" у зв'язку з 

приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про 

акцiонернi товариства".  

З п'ятого питання порядку денного вирiшили: 

1. У зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України 

"Про акцiонернi товариства" внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення 

його в новiй редакцiї та затвердити їх. 

2. Доручити головi Загальних зборiв Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту 

Товариства. 

3. Доручити Шевцовiй Наталiї Юхимiвнi здiйснити усi необхiднi заходи, пов'язанi з 

державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України, для чого головi Правлiння Товариства Антипову Юрiю 

Миколайовичу видати Шевцовiй Наталiї Юхимiвнi вiдповiдну довiренiсть. 

З шостого питання порядку денного вирiшили: 

1. Затвердити Положення про Загальнi збори ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД". 

2. Доручити головi та секретарю Загальних зборiв Товариства пiдписати затверджене 

Положення. 

З сьомого питання порядку денного вирiшили: 

1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД". 

2. Доручити головi та секретарю Загальних зборiв Товариства пiдписати затверджене 

Положення. 

З восьмого питання порядку денного вирiшили: 

1. Затвердити Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД". 

2. Доручити головi та секретарю Загальних зборiв Товариства пiдписати затверджене 

Положення. 

З де'вятого питання порядку денного вирiшили: 

1. Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД". 

2. Доручити головi та секретарю Загальних зборiв Товариства пiдписати затверджене 

Положення. 

З деcятого питання порядку денного вирiшили: 

1. Затвердити Кодекс корпоративного управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД". 

2. Доручити головi та секретарю Загальних зборiв Товариства пiдписати затверджений 

Кодекс. 

З одинадцятого питання порядку денного вирiшили: 

1.Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: 

  - акцiонера Пiддубної Свiтлани Iванiвни; 

  - акцiонера Спiльнiченко Вiкторiї Вiкторiвни; 

  - акцiонера IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED). 

З дванадцятого питання порядку денного вирiшили: 

За результатами кумулятивного голосування вирiшили обрати членами Ревiзiйної комiсiї 

Товариства наступних акцiонерiв: 

1) Спiльнiченко Вiкторiю Вiкторiвну; 

2) Пiддубну Свiтлану Iванiвну;  

3) Шевцову Наталiю Юхимiвну. 

З тринадцято питання порядку денного вирiшили: 

1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 

Ревiзiйної комiсiї Товариства (проекти договорiв додаються).   

2.Затвердити, що договори з членами  Ревiзiйної комiсiї Товариства укладатимуться на 
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безоплатнiй основi. 

3.Уповноважити голову Правлiння Товариства пiдписати договори з членами  Ревiзiйної 

комiсiї Товариства. 

З чотирнадцятого питання порядку денного вирiшили: 

Затвердити наступнi правочини, вчиненi Товариством: 

1. Договiр поруки вiд 16 серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 2012 

року, укладений мiж Товариством, як Поручителем, i ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", як Кредитором, з метою 

забезпечення виконання зобов'язань: 

(i) ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" перед ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" за Договором про вiдкриття 

кредитної лiнiї  № 05-В/12/14/ЮО вiд 16 серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 

20 вересня 2012 року, Договором на встановлення лiмiту для проведення операцiй з 

вiдкриття та сплати документарних акредитивiв № 01-В/12/14/LC вiд 16 серпня 2012 року 

iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 2012 року та Договором на встановлення 

лiмiту для проведення операцiй з надання банкiвських гарантiй/контр-гарантiй № 04-

В/12/14/ЮО/Г вiд 16 серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 2012 

року, укладених мiж ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" i ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ"; 

(ii) ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" перед ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї  № 

06-В/12/14/ЮО вiд 16  серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 2012 

року, Договором на встановлення лiмiту для проведення операцiй з вiдкриття та сплати 

документарних акредитивiв  № 02-В/12/14/LC вiд 16  серпня 2012 року iз змiнами та 

доповненнями вiд 20 вересня 2012 року та Договором на встановлення лiмiту для 

проведення операцiй з надання банкiвських гарантiй/контр-гарантiй  № 05-В/12/14/ЮО/Г 

вiд 16  серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 2012 року, укладених 

мiж ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" i ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ". 

2. Iпотечний договiр вiд 16 серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 

2012 року, укладений мiж Товариством, як Iпотекодавцем, i ПУБЛIЧНИМ 

АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", як 

Iпотекодержателем, з метою забезпечення виконання зобов'язань: 

(i) Товариства перед ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОЧIРНIЙ БАНК 

СБЕРБАНКУ РОСIЇ" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї  № 04-В/12/14/ЮО вiд 16 

серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 2012 року, укладеним мiж 

Товариством i ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОЧIРНIЙ БАНК 

СБЕРБАНКУ РОСIЇ"; 

(ii) ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" перед ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" за Договором про вiдкриття 

кредитної лiнiї  № 05-В/12/14/ЮО вiд 16 серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 

20 вересня 2012 року, Договором на встановлення лiмiту для проведення операцiй з 

вiдкриття та сплати документарних акредитивiв № 01-В/12/14/LC вiд 16 серпня 2012 року 

iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 2012 року та Договором на встановлення 

лiмiту для проведення операцiй з надання банкiвських гарантiй/контр-гарантiй № 04-

В/12/14/ЮО/Г вiд 16 серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 2012 

року, укладених мiж ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" i ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ"; 

(iii) ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" перед ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї  № 

06-В/12/14/ЮО вiд 16  серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 2012 

року, Договором на встановлення лiмiту для проведення операцiй з вiдкриття та сплати 

документарних акредитивiв  № 02-В/12/14/LC вiд 16  серпня 2012 року iз змiнами та 

доповненнями вiд 20 вересня 2012 року та Договором на встановлення лiмiту для 

проведення операцiй з надання банкiвських гарантiй/контр-гарантiй  № 05-В/12/14/ЮО/Г 

вiд 16  серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 2012 року, укладених 

мiж ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" i ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ". 

3. Договiр застави №1 вiд 16 серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 

2012 року, укладений мiж Товариством, як Заставодавцем, i ПУБЛIЧНИМ 
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АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", як 

Заставодержателем, з метою забезпечення виконання зобов'язань: 

(i) Товариства перед ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОЧIРНIЙ БАНК 

СБЕРБАНКУ РОСIЇ" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї  № 04-В/12/14/ЮО вiд 16 

серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 2012 року, укладеним мiж 

Товариством i ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОЧIРНIЙ БАНК 

СБЕРБАНКУ РОСIЇ"; 

(ii) ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" перед ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" за Договором про вiдкриття 

кредитної лiнiї  № 05-В/12/14/ЮО вiд 16 серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 

20 вересня 2012 року, Договором на встановлення лiмiту для проведення операцiй з 

вiдкриття та сплати документарних акредитивiв № 01-В/12/14/LC вiд 16 серпня 2012 року 

iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 2012 року та Договором на встановлення 

лiмiту для проведення операцiй з надання банкiвських гарантiй/контр-гарантiй № 04-

В/12/14/ЮО/Г вiд 16 серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 2012 

року, укладених мiж ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" i ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ"; 

(iii) ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" перед ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї  № 

06-В/12/14/ЮО вiд 16  серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 2012 

року, Договором на встановлення лiмiту для проведення операцiй з вiдкриття та сплати 

документарних акредитивiв  № 02-В/12/14/LC вiд 16  серпня 2012 року iз змiнами та 

доповненнями вiд 20 вересня 2012 року та Договором на встановлення лiмiту для 

проведення операцiй з надання банкiвських гарантiй/контр-гарантiй  № 05-В/12/14/ЮО/Г 

вiд 16  серпня 2012 року iз змiнами та доповненнями вiд 20 вересня 2012 року, укладених 

мiж ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" i ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ". 

Пропозицiй до порядку денного зборiв не надходило. 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 25.04.2013 

Кворум зборів 88,94514 

Опис Порядок денний рiчних Загальних зборiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 25.04.2013 р., 

скликаних за рiшенням Наглядової ради Товариства: 

1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  

2.Обрання голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 

3.Затвердження порядку проведення Загальних зборiв Товариства. 

4.Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2012 рiк та 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямiв 

дiяльностi Товариства у 2013 роцi. 

5.Затвердження звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2012 рiк та 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

6.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами 

проведення перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

7.Затвердження рiчного звiту Товариства та результатiв фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства у 2012 роцi. 

8.Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.  

9.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.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Правлiння Товариства. 

13.Обрання членiв Правлiння Товариства. 

14.Затвердження на 2013 рiк лiмiтiв надання Товариством фiнансових та майнових порук 

по зобов'язанням третiх осiб. 

В процесi роботи Загальних зборiв Товариства були розглянутi всi питання порядку 

денного та прийнятi вiдповiднi рiшення.   

З першого питання порядку денного вирiшили: 
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1.Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: 

1) Дерило Галину Iванiвну; 

2) Деркач Людмилу Iванiвну; 

3) Зеленську Тетяну Федорiвну; 

4) Краснiкову Оксану Миколаївну;    

5) Ключника Андрiя Iгоревича;   

6) Ключник Ларису Миколаївну; 

7) Гвоздьову Валентину Родiонiвну; 

8) Федорову Свiтлану Михайлiвну. 

2.Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення роботи Загальних 

зборiв Товариства. 

З другого питання порядку денного вирiшили: 

1.Обрати: Головою Загальних зборiв Товариства -  Галату Василя Григоровича;  

                 Секретарем Загальних зборiв Товариства - Довгопол Яну Юрiївну. 

З третього питання порядку денного вирiшили: 

1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборiв вiдвести:   

а)виступаючим з основною доповiддю - до 20 хвилин; 

б)особам, якi приймають участь в обговореннi рiшень, що приймаються - до 5 хвилин. 

2) Головi зборiв виносити на розгляд Загальних зборiв питання порядку денного та 

надавати слово доповiдачу.  

    Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати iз заслуховування доповiдi або 

виступу з цього питання, пiсля чого доповiдачу або головi зборiв оголошувати проект 

рiшення, потiм переходити до голосування. 

3) Бажаючим виступити чи поставити запитання слово надавати тiльки на пiдставi їх 

письмового звернення до голови зборiв iз зазначенням найменування чи прiзвища, iм'я, по 

батьковi акцiонера (його представника).  

4) Збори провести впродовж 3 (трьох) годин без перерви i закiнчити пiсля розгляду усiх 

питань порядку денного.  

5) Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенiв для 

голосування, отриманих учасниками зборiв при реєстрацiї. В процесi голосування i 

пiдрахунку голосiв можливi технiчнi перерви до 5 -10 хвилин.  

6) Пiсля розгляду усiх питань порядку денного та оголошення результатiв голосування з 

кожного питання порядку денного Загальних зборiв головi зборiв оголосити про їх 

закриття.  

З четвертого питання порядку денного вирiшили: 

1. ЗАТВЕРДИТИ звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2012 рiк. 

2. Роботу Правлiння Товариства в 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає 

метi та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 

3. Визначити наступнi основнi напрями  дiяльностi Товариства у 2013 роцi: 

3.1. Виконати програму реалiзацiї продукцiї та фiнансових показникiв дiяльностi 

пiдприємства: 

3.1.1. вiдвантажити продукцiї на суму -                                1 906 800 тис. грн. 

3.1.2. вiдвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього -           255 590 тонн. 

3.2. Здiйснити комплекс органiзацiйно-технiчних заходiв по зниженню споживання 

паливно-енергетичних ресурсiв. 

3.3. Пiдвищити конкурентноздатнiсть продукцiї на основних ринках збуту за рахунок 

розширення сортаменту, пiдвищення якостi, зниження затрат на виробництво та 

здiйснення програми технiчного переобладнання. 

З п'ятого питання порядку денного вирiшили: 

1. ЗАТВЕРДИТИ звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2012 рiк. 

2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що 

вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих 

документiв. 

З шостого питання порядку денного вирiшили: 

1. ЗАТВЕРДИТИ звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами 

проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 

2. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2012 роцi визнати задовiльною. 

З сьомого питання порядку денного вирiшили: 

1.        ЗАТВЕРДИТИ рiчний звiт Товариства, у тому числi консолiдовану фiнансову 

звiтнiсть ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 
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НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"  за  2012 рiк:  

  - "Баланс" на 31 грудня 2012 року; 

  - "Звiт про фiнансовi результати" за 2012 рiк; 

  - "Звiт про рух грошових коштiв" за 2012 рiк;  

  - "Звiт про власний капiтал" за 2012 рiк; 

                - "Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi  

                   ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2012  рiк.      

2.        ЗАТВЕРДИТИ результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 

роцi. 

З восьмого питання порядку денного вирiшили: 

1. Не розподiляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фiнансово-

господарської дiяльностi у 2012 роцi. 

З де'вятого питання порядку денного вирiшили: 

1. ПРИПИНИТИ повноваження членiв Наглядової ради Товариства акцiонерiв: 

 - Кiрiчко Олександра Iвановича; 

 - Марiної Оксани Юрiївни; 

 - Короткова Андрiя Миколайовича; 

 - Чернявського Олександра Геннадiйовича;  

 - IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED); 

 - Бурносової Наталiї Вадимiвни;  

 - Морозова Дениса Володимировича. 

З десятого питання порядку денного вирiшили: 

За результатами кумулятивного голосування ВИРIШИЛИ:  

Обрати членами Наглядової ради Товариства: 

 - IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED); 

 - Кiрiчко Олександра Iвановича; 

 - Марiну Оксану Юрiївну; 

 - Палiя Максима Орестовича; 

 - Шульгу Владислава Володимировича; 

 - Бурносову Наталiю Вадимiвну. 

 - Морозова Дениса Володимировича. 

З одинадцятого питання порядку денного вирiшили: 

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. 

З дванадцятого питання порядку денного вирiшили: 

1.ПРИПИНИТИ повноваження члена  Правлiння Товариства Лихоманова Iгоря 

Володимировича. 

З тринадцято питання порядку денного вирiшили: 

1.ОБРАТИ членом Правлiння Товариства Каряку Миколу Вячеславовича. 

З чотирнадцятого питання порядку денного вирiшили: 

1. Затвердити на 2013 рiк лiмiт надання Товариством порук по зобов'язанням третiх осiб у 

розмiрi, що не перевищує 127 694 000 гривень за кожний договiр поруки або ряд 

пов'язаних договорiв поруки, при цьому загальна сума укладених у 2013 роцi непов'язаних 

договорiв поруки, з дотриманням вказаного лiмiту, не може перевищувати 500 000 000 

гривень. 

2. Затвердити, що зазначений вище лiмiт, застосовується до порук, якi надаються 

Товариством у 2013 роцi. Поруки, наданi до 1 сiчня 2013 року та якi дiють протягом 2013 

року, не повиннi враховуватись при розрахунку використання лiмiту порук у 2013 роцi. 

3. Поруки в рамках затвердженого лiмiту можуть бути наданi у забезпечення зобов'язань 

наступних компанiй:  

- ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

- ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; 

- ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ"; 

- ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ";  

- ПрАТ "НРЗ";  

- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ"; 
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- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"; 

- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД";  

     - ТОВ "ТРАНСКОМ - ДНIПРО"; 

- ТОВ НВЦ "ЯКIСТЬ"; 

- ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ"; 

- ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО"; 

- ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"; 

- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ"; 

- ТОВ "МЕТА"; 

- Iнтерпайп Лiмiтед (Interpipe Limited); 

- Стiл.Уан Лiмiтед (Steel.One Limited); 

- Салекс Iнвестментс Лiмiтед (Saleks Investments Limited); 

- Iнтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA); 

- КЛВ Вiлко СА (KLW Wheelco SA); 

- Н.А. Iнтерпайп, Iнк (N.A. Interpipe, Inc); 

- Iнтерпайп М.I ФЗI (Interpipe M.E FZE); 

- ТОВ "IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"; 

- ТОВ "IНТЕРПАЙП-М". 

 

4. Затвердити правочини, що були вчиненi Товариством у межах зазначеного лiмiту, у 

перiод з 1 сiчня 2013 року до дати проведення Загальних зборiв Товариства, в яких 

Товариство виступило як фiнансовий та/або майновий поручитель. 

Пропозицiй до порядку денного зборiв не надходило. 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 25.09.2013 

Кворум зборів 89,1055 

Опис Порядок денний позачергових Загальних зборiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 25.09.2013 р., 

скликаних за рiшенням Наглядової ради Товариства: 

1.   Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  

2.   Затвердження порядку проведення Загальних зборiв Товариства. 

3.   Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

В процесi роботи Загальних зборiв Товариства були розглянутi всi питання порядку 

денного та прийнятi вiдповiднi рiшення.   

З першого питання порядку денного вирiшили: 

1.Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: 

1) Деркач Людмилу Iванiвну; 

2) Зеленську Тетяну Федорiвну; 

3) Краснiкову Оксану Миколаївну;    

4) Ключника Андрiя Iгоревича;   

5) Ключник Ларису Миколаївну; 

6) Гвоздьову Валентину Родiонiвну; 

7) Федорову Свiтлану Михайлiвну. 

2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення роботи Загальних 

зборiв Товариства. 

З другого питання порядку денного вирiшили: 

1.Затвердити порядок проведення Загальних зборiв Товариства: 

1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборiв вiдвести:   

а)виступаючим з основною доповiддю - до 10 хвилин; 

б)особам, якi приймають участь в обговореннi рiшень, що приймаються - до 5 хвилин. 

2) Головi зборiв виносити на розгляд Загальних зборiв питання порядку денного та 

надавати слово доповiдачу.  

    Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати iз заслуховування доповiдi або 

виступу з цього питання, пiсля чого доповiдачу або головi зборiв оголошувати проект 

рiшення, потiм переходити до голосування. 

3) Бажаючим виступити чи поставити запитання слово надавати тiльки на пiдставi їх 

письмового звернення до голови зборiв iз зазначенням найменування чи прiзвища, iм'я, по 

батьковi акцiонера (його представника).  
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4) Збори провести впродовж 1 години 30  хвилин без перерви i закiнчити пiсля розгляду 

усiх питань порядку денного.  

5) Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенiв для 

голосування, отриманих учасниками зборiв при реєстрацiї. В процесi голосування i 

пiдрахунку голосiв можливi технiчнi перерви до 5 -10 хвилин.  

6) Пiсля розгляду усiх питань порядку денного та оголошення результатiв голосування з 

кожного питання порядку денного Загальних зборiв головi зборiв оголосити про їх 

закриття.  

З третього питання порядку денного вирiшили: 

1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та 

затвердити їх. 

2. Доручити головi Загальних зборiв Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту 

Товариства. 

3. Доручити Шевцовiй Наталiї Юхимiвнi здiйснити усi необхiднi заходи, пов'язанi з 

державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України, для чого Головi Правлiння Товариства Антипову Юрiю 

Миколайовичу видати Шевцовiй Наталiї Юхимiвнi вiдповiдну довiренiсть. 

Згiдно ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" за пропозицiєю акцiонера 

IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED), який є власником бiльше 5% простих 

акцiй Товариства, до порядку денного позачергових Загальних зборiв Товариства внесенi 

додатковi питання: 

4.  Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 

5.  Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

6. 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.  

7.  Прийняття рiшення про надання Товариством поруки. 

З четвертого питання порядку денного вирiшили: 

1. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: 

 - Кiрiчко Олександра Iвановича; 

 - Марiної Оксани Юрiївни; 

 - Палiя Максима Орестовича; 

 - Шульги Владислава Володимировича;  

 - IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED); 

 - Бурносової Наталiї Вадимiвни;  

 - Морозова Дениса Володимировича. 

Рiшення прийняте.  

З п'ятого питання порядку денного вирiшили: 

За результатами кумулятивного голосування ВИРIШИЛИ:  

Обрати членами Наглядової ради Товариства: 

 - Кiрiчко Олександра Iвановича; 

 - Марiну Оксану Юрiївну; 

 - Палiя Максима Орестовича; 

 - IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED); 

 - Бурносову Наталiю Вадимiвну; 

 - Морозова Дениса Володимировича; 

 -Лихоманова Андрiя Анатолiйовича. 

З шостого питання порядку денного вирiшили: 

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. 

Рiшення прийняте.  

З сьомого питання порядку денного вирiшили: 

1.    Товариству надати поруку у розмiрi 320 000 000 гривень з метою забезпечення 

виконання зобов'язань ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за кредитами, залученими вiд банкiв та 

iнших фiнансових установ. 

Рiшення з сьомого питання порядку денного не прийняте. 
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Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 24.12.2013 

Кворум зборів 89,089 

Опис Порядок денний позачергових Загальних зборiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 24.12.2013 р., 

скликаних за рiшенням Наглядової ради Товариства: 

1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборiв Товариства. 

3. Прийняття рiшення про надання Товариством порук. 

4. Затвердження на 2014 рiк лiмiтiв надання Товариством фiнансових або майнових порук 

по зобов'язанням третiх осiб. 

В процесi роботи Загальних зборiв Товариства були розглянутi всi питання порядку 

денного та прийнятi вiдповiднi рiшення.   

З першого питання порядку денного вирiшили: 

1. Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: 

1) Деркач Людмилу Iванiвну; 

2) Зеленську Тетяну Федорiвну; 

3) Ключника Андрiя Iгоревича;   

4) Ключник Ларису Миколаївну; 

5) Гвоздьову Валентину Родiонiвну; 

6) Федорову Свiтлану Михайлiвну. 

2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення роботи Загальних 

зборiв Товариства. 

З другого питання порядку денного вирiшили: 

1.Затвердити порядок проведення Загальних зборiв Товариства: 

1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборiв вiдвести:   

а)виступаючим з основною доповiддю - до 10 хвилин; 

б)особам, якi приймають участь в обговореннi рiшень, що приймаються - до 5 хвилин. 

2) Головi зборiв виносити на розгляд Загальних зборiв питання порядку денного та 

надавати слово доповiдачу.  

    Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати iз заслуховування доповiдi або 

виступу з цього питання, пiсля чого доповiдачу або головi зборiв оголошувати проект 

рiшення, потiм переходити до голосування. 

3) Бажаючим виступити чи поставити запитання слово надавати тiльки на пiдставi їх 

письмового звернення до голови зборiв iз зазначенням найменування чи прiзвища, iм'я, по 

батьковi акцiонера (його представника).  

4) Збори провести впродовж 1 години 30  хвилин без перерви i закiнчити пiсля розгляду 

усiх питань порядку денного.  

5) Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенiв для 

голосування, отриманих учасниками зборiв при реєстрацiї. В процесi голосування i 

пiдрахунку голосiв можливi технiчнi перерви до 5 -10 хвилин.  

6) Пiсля розгляду усiх питань порядку денного та оголошення результатiв голосування з 

кожного питання порядку денного Загальних зборiв головi зборiв оголосити про їх 

закриття.  

З третього питання порядку денного вирiшили: 

Схвалити надання Товариством поруки на користь ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", яке є правонаступником всiх прав та 

обов'язкiв Дочiрньої компанiї "Укргазвидобування" Нацiональної акцiонерної компанiї 

"Нафтогаз України" з метою забезпечення виконання Нацiональною акцiонерною 

компанiєю "Нафтогаз України" своїх вiдповiдних платiжних зобов'язань за Договором № 

УГВ6419/21-12 поставки природного газу, укладеного 10 жовтня 2012 року мiж 

Дочiрньою компанiєю "Укргазвидобування", у якостi Постачальника, та Нацiональною 

акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" у якостi Покупця (iз змiнами та 

доповненнями вiд 30 сiчня 2013 року) у розмiрi до 1 350 533 гривень. 

 

Схвалити рiшення вiдповiдних органiв Товариства, що приймалися з метою затвердження 

надання такої поруки та вiдповiдного договору поруки, та дiї Товариства, спрямованi на 

укладення та виконання такого договору поруки. 
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Затвердити, що до надання Товариством вказаної поруки не застосовуються будь-якi 

обмеження чи вимоги, встановленi загальними зборами Товариства чи iншими органами 

Товариства, в тому числi, але не виключно, лiмiт надання Товариством порук на 2013 рiк 

та обмеження щодо перелiку осiб, зобов'язання яких можуть бути забезпеченi порукою 

Товариства. 

 

Схвалити надання Товариством порук на користь ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" з метою забезпечення виконання 

Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" своїх вiдповiдних платiжних 

зобов'язань за Договором № УГВ6419/21-12 поставки природного газу, укладеного 10 

жовтня 2012 року (з усiма змiнами та доповненнями) мiж Дочiрньою компанiєю 

"Укргазвидобування" Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", у якостi 

Постачальника, та Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України", у якостi 

Покупця, або за iншим договором поставки природного газу мiж ПУБЛIЧНИМ 

АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", у якостi Постачальника, 

та Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України", у якостi Покупця.  

 

Доручити Наглядовiй радi Товариства самостiйно визначати умови договорiв поруки. 

 

При цьому: (А) до надання Товариством таких порук не застосовуються будь-якi 

обмеження чи вимоги, встановленi загальними зборами Товариства чи iншими органами 

Товариства, в тому числi, але не виключно, лiмiт надання Товариством порук на 

вiдповiдний рiк та обмеження щодо перелiку осiб, зобов'язання яких можуть бути 

забезпеченi порукою Товариства; та (Б) максимальний розмiр зобов'язань, забезпечених 

такою порукою Товариства, становить суму, еквiвалентну 239 700 000 гривень. 

З четвертого питання порядку денного вирiшили: 

ВИРIШИЛИ:  

Затвердити на 2014 рiк лiмiт надання Товариством порук по зобов'язанням третiх осiб у 

розмiрi, що не перевищує 400 000 000 гривень. 

 

Затвердити, що зазначений вище лiмiт застосовується до порук, якi надаються 

Товариством у 2014 роцi. Поруки, наданi до 1 сiчня 2014 року та якi дiють протягом 2014 

року, не повиннi враховуватись при розрахунку використання лiмiту порук у 2014 роцi. 

 

Поруки в рамках затвердженого лiмiту можуть бути наданi у забезпечення зобов'язань 

наступних компанiй: 

- ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

- ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; 

- ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ"; 

- ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; 

- ПрАТ "НРЗ";  

- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ"; 

- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"; 

- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"; 

- ТОВ "ТРАНСКОМ - ДНIПРО"; 

- ТОВ НВЦ "ЯКIСТЬ"; 

- ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ"; 

- ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО"; 

- ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"; 

- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ"; 

- ТОВ "МЕТА"; 

- ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН"; 

- Iнтерпайп Лiмiтед (Interpipe Limited); 

- Стiл.Уан Лiмiтед (Steel.One Limited); 

- Салекс Iнвестментс Лiмiтед (Saleks Investments Limited); 

- Iнтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA); 

- КЛВ Вiлко СА (KLW Wheelco SA); 

- Н.А. Iнтерпайп, Iнк (N.A. Interpipe, Inc); 

- Iнтерпайп М.I ФЗI (Interpipe M.E FZE); 

- ТОВ "IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"; 
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- ТОВ "IНТЕРПАЙП-М". 

Згiдно ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" за пропозицiєю акцiонера 

IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED), який є власником бiльше 5% акцiй 

Товариства, порядок денний Загальних зборiв доповнено чотирма питаннями: 

5. Про затвердження договорiв з ПАТ "АЛЬФА-БАНК". 

6. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.  

7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

8. 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. 

З п'ятого питання порядку денного вирiшили: 

Затвердити Договiр поруки № 379-П/13 вiд 20 грудня 2013 року, укладений мiж 

Товариством та ПАТ "АЛЬФА-БАНК", з метою забезпечення виконання ТОВ 

"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" своїх зобов'язань перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за Договором 

про вiдкриття кредитної лiнiї № 154-МВ/13 вiд 20 грудня 2013 року, укладеним мiж ПАТ 

"АЛЬФА-БАНК" та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". Рiшення прийняте.  

З шостого питання порядку денного вирiшили: 

1. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: 

 - Кiрiчко Олександра Iвановича; 

 - Марiної Оксани Юрiївни; 

 - Палiя Максима Орестовича; 

 - IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED); 

 - Бурносової Наталiї Вадимiвни;  

 - Морозова Дениса Володимировича; 

 - Лихоманова Андрiя Анатолiйовича. 

Рiшення прийняте.  

З сьомого питання порядку денного: 

За результатами кумулятивного голосування  

ВИРIШИЛИ:  Обрати членами Наглядової ради Товариства: 

 - Розенберга Олега Iгоровича; 

 - Палiя Максима Орестовича; 

 - Марiну Оксану Юрiївну; 

 - Морозова Дениса Володимировича; 

 - Любименко Iнну Володимирiвну; 

 - Лихоманова Андрiя Анатолiйовича; 

 - IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED). 

З восьмого питання порядку денного вирiшили: 

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. 

Рiшення прийняте.  
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VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітного 

періоду 

За результатами періоду, що 

передував звітному 

за простими 

акціями 

за 

привілейован

ими акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейован

ими акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 0 0 

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Дата складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

    

Дата виплати дивідендів     

Опис За звiтний та перiод, що передував звiтному,  дивiденди не нараховувались та не 

виплачувались.  

На  рiчних Загальних зборах ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", що вiдбулися 25 квiтня 2013 

року (протокол №2 вiд 25.04.2013 року), прийнято рiшення:  

1. Не розподiляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фiнансово-

господарської дiяльностi у 2012 роцi. 

 

Протягом 2013 року продовжувалася виплата дивiдендiв за результатами фiнансово - 

господарської дiяльностi Товариства за 2006 рiк з урахуванням частини нерозподiленого 

прибутку минулих рокiв вiдповiдно до рiшення, прийнятого на чергових загальних зборах 

акцiонерiв, що вiдбулися 06 квiтня 2007 року (протокол б/н вiд 06.04.2007 року), якi по не 

залежними вiд Товариства причинам своєчасно не були отриманi акцiонерами. Дата 

закриття реєстру для виплати дивiдендiв - 15 травня 2007 року. Строк виплати дивiдендiв 

встановлено з 15 травня по 31 грудня 2007 року. 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001, Київська обл., Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, Грiнченка, будинок 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон 0443777016 

Факс 0442791249 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 

- депозитарна дiяльнiсть Депозитарна 

дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Вiдповiдно до закону України "Про 

депозитарну систему України" вiд 

06.07.2012 р. №5178-VI (вступив в силу 

12.10.13р.)  та Порядку передачi цiнних 

паперiв на депозитарне обслуговування до 

Центрального депозитарiю цiнних паперiв, 

затвердженого рiшенням Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку вiд 26.03.2013 р. №430 (далi 

Порядок) здiйснена передача глобального 

сертифiкату випуску цiнних паперiв ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ" вiд ПАТ 

"Розрахунковий центр" (попереднє 

найменування Приватне акцiонерне 

товариство" Всеукраїнський депозитарiй 
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цiнних паперiв") до Публiчного 

акцiонерного товариства "Нацiональний 

депозитарiй України" (далi - Центральний 

депозитарiй) без розпорядження емiтента. 

На виконання вимог Порядку емiтент ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД" повинен був укласти з 

Публiчним акцiонерним товариством 

"Нацiональний депозитарiй України" 

договiр про обслуговування випускiв 

цiнних паперiв.  

Вiдповiдно до Регламенту Центрального 

депозитарiю Укладення Договору про 

обслуговування випускiв цiнних паперiв 

вiдбувається шляхом приєднання емiтента 

до запропонованих Центральним 

депозитарiєм Умов Договору про 

обслуговування випускiв цiнних паперiв, 

текст яких оприлюднено на офiцiйному 

веб-сайтi Публiчного акцiонерного 

товариства "Нацiональний депозитарiй 

України" (Центрального депозитарiю) 

www.csd.ua. 

Керуючись статтею 634 Цивiльного 

кодексу України для приєднання до Умов 

Договору емiтент направив на адресу 

Центрального депозитарiю Заяву про 

приєднання до Умов Договору про 

обслуговування випускiв цiнних паперiв.  

Договiр обслуговування випускiв цiнних 

паперiв набрав чинностi з дня отримання 

Центральним депозитарiєм Заяви про 

приєднання до цих Умов. 

На виконання вимог дiючого законодавства 

України про депозитарну систему України 

та п.п.21 п.9.5. статтi 9. Статуту 

Товариства, керуючись статтею 634 

Цивiльного кодексу України, Наглядовою 

радою Товариства було прийнято рiшення: 

1.Затвердити Публiчне акцiонерне 

товариство "Нацiональний депозитарiй 

України" (Центральний депозитарiй) в 

якостi депозитарiю, який обслуговує 

випуск цiнних паперiв ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НМТЗ". 

2.Затвердити Умови Договору про 

обслуговування випускiв цiнних паперiв 

мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", в якостi 

емiтента та Публiчним акцiонерним 

товариством "Нацiональний депозитарiй 

України" (Центральним депозитарiєм), в 

якостi Депозитарiю. 

Договiр про обслуговування випускiв 

цiнних паперiв мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НМТЗ" та ПАТ "НДУ" укладено 18.10.2013 

року №ОВ-288. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Фонд-Маркет" 
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Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 34412655 

Місцезнаходження 01601, Київська обл., Печерський р-н, 

м.Київ, Мечникова, 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581440 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.07.2011 

Міжміський код та телефон 0444985374 

Факс 0444956799 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 

- депозитарна дiяльность Депозитарна 

дiяльность зберiгача цiнних паперiв 

Опис Черговими загальними зборами акцiонерiв 

ВАТ  "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД"  22.04.2010 р. було прийнято 

рiшення: 

 1. Обрати зберiгачем, у якого ВАТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ"  будуть вiдкритi 

рахунки в цiнних паперах власникам акцiй 

ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Фонд-

Маркет" (код за ЄДРПОУ: 34412655).  

2. Доручити Наглядовiй радi затвердити 

умови Договору про вiдкриття рахункiв у 

цiнних паперах. 

25.06.2010 року ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 

та ТОВ "Фонд-Маркет" уклали Договiр про 

вiдкриття рахункiв у цiнних паперах 

№03Е/2010. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 20219083 

Місцезнаходження 49044, Дніпропетровська обл., Жовтневий 

р-н, м.Днiпропетровськ, Гоголя, 15-а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0031 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.11.2010 

Міжміський код та телефон 0563701976 

Факс 0562471636 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД" провело 

аудиторську перевiрку консолiдованої 

фiнансової звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НМТЗ" за звiтний рiк. Суб'єкт 

господарювання включений до Реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв рiшенням 

Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 

2001 року № 98. Рiшенням Аудиторської 

палати України вiд 04 листопада 2010 року 

№221/3 термiн чинностi Свiдоцтва 

продовжено до 04 листопада 2015 року. 

Суб'єкт господарювання включений до 

Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, 
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якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки фiнансових установ, що 

здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних 

паперiв. Свiдоцтво про внесення до реєстру 

аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть 

проводити аудиторськi перевiрки 

фiнансових установ, що здiйснюють 

дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв (серiя 

АБ № 001243), внесено до Реєстру 

вiдповiдно до рiшення Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 

25.01.2011 № 35. 

Договiр №670 вiд 16.09.2013 р. щодо 

надання аудиторських послуг Товариству 

за  2013 рiк.   

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство " Страхова 

компанiя "ЮНIСОН-ГАРАНТ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 32942598 

Місцезнаходження 03028, Київська обл., Голосiївський р-н, 

м.Київ, пр-т Науки, 30А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 039887 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

днржавне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.08.2012 

Міжміський код та телефон 0444902744 

Факс 0443624624 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Приватне акцiонерне товариство " Страхова 

компанiя "ЮНIСОН-ГАРАНТ"надає 

страховi послуги емiтенту. Договiр 

страхування вiд 11.03.2013 року 

№0605.000158.000. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю 

"Страхова компанiя "АВАНГАРД" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 36319252 

Місцезнаходження 65009, Одеська обл., Приморський р-н, 

м.Одеса, вул.Сонячна, буд.5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 569259 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.01.2011 

Міжміський код та телефон 0487029274 

Факс 0487844548 

Вид діяльності Добровiльне страхування 

Опис Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю 

"Страхова компанiя "АВАНГАРД" надає 

страховi послуги емiтенту.   

Договiр добровiльного страхування майна 

пiдприємств i пiдприємцiв № 197-IП/11ДП 

вiд 04.03.2011 р., договiр добровiльного 

страхування майна пiдприємств i 

пiдприємцiв № 503-IП/11 от 22.06.2011 р., 

договiр добровiльного страхування майна 

пiдприємств i пiдприємцiв №625-IП/11 вiд 
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06.09.2011 р., договiр добровiльного 

страхування майна пiдприємств i 

пiдприємцiв №719-iП/11ДП вiд 26.10.2011 

р., договiр добровiльного страхування 

майна пiдприємств i пiдприємцiв №762-

IП/11ДП вiд 11.11.2011 р. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01601, Київська обл., Печерський р-н, 

м.Київ, вул.Шовковичеа, 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034421 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон 0442775000 

Факс 0442775001 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть 

з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

Опис На пiдставi укладеного Договору про 

допуск цiнних паперiв до торгiвлi № 279/12 

вiд 29.12.2011 р. ПАТ "Фондова бiржа 

ПФТС" надає ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 

послуги допуску цiнних паперiв до торгiвлi 

на ПФТС шляхом їх включення до 

Бiржового Списку, а також обiг цiнних 

паперiв на ПФТС (пiдтримання цiнних 

паперiв у Бiржовому Списку). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 14352406 

Місцезнаходження 49600, Дніпропетровська обл., 

Бабушкiнський р-н, м. Днiпропетровськ, 

вул.Ленiна, 17 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 70 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональний банк України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.10.2011 

Міжміський код та телефон 0562333750 

Факс 0562333750 

Вид діяльності На право надання банкiвських послуг, 

визначених частиною третьою статтi 47 

Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть" 

Опис На пiдставi укладеного кредитного 

договору №010709-КЛТМ вiд 01.07.2009 р. 

з подальшими доповненнями до нього 

регулюються  порядок та умови надання 

Банком кредитiв Товариству. 

Договiр банкiвського рахунку №733 вiд 

03.03.2007 року з подальшими 

доповненнями до нього регулює порядок 

вiдкриття рахункiв та проведення 



 49 

розрахунково-касового обслуговування. 

На пiдставi укладеного договору доручення 

№883/09 вiд 23.12.2009 р. ПАТ "БАНК 

КРЕДИТ-ДНIПРО" здiйснює виплату 

дивiдендiв акцiонерам ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НМТЗ". 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 33517151 

Місцезнаходження 49005, Дніпропетровська обл., Жовтневий 

р-н, м. Днiпропетровськ, 

вул.Пiсаржевського, 1А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.02.2013 

Міжміський код та телефон 0562389676 

Факс 0562389580 

Вид діяльності Юридична особа, яка надає 

консультативно-правовi послуги емiтенту 

Опис На пiдставi укладеного договору про 

надання консультативно-правових послуг 

№М23/2013 вiд 01.02.2013 року 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; 

юридичну пiдтримку 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. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Українська бiржа" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 36184092 

Місцезнаходження 01004, Київська обл., Печерський р-н, 

м.Київ, вул.Шовковична, 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 399339 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010 

Міжміський код та телефон 0444957474 

Факс 0444957473 

Вид діяльності 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 №177/L 

вiд 15.05.2012 року Публiчне акцiонерне 

товариство "Українська бiржа" надає ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ" послуги допуску 

цiнних паперiв до торгiвлi на Бiржi шляхом 

їх включення до Бiржового Списку, а також 

обiг цiнних паперiв на ПАТ "Українська 

бiржа" (пiдтримання цiнних паперiв у 

Бiржовому Списку). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Ернст енд Янг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 33306921 

Місцезнаходження 01001, Київська обл., Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, вул.Хрещатик, 19 а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АПУ 3516 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2005 

Міжміський код та телефон 0444903000 

Факс 4904903030 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку 

й аудиту; консультування з питань 

оподаткування 

Опис Свiдоцтво про включення до Реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв № №3516, 

видане за рiшенням Аудиторської палати 

України вiд 27.01.2005  №144/6; 

продовжено рiшенням АПУ вiд 24.12.2009 

№209/4.  Договiр з ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НМТЗ"  №ATTEST-2013-00386 вiд 

01.10.2013 р. щодо виконання завдання з 

узгоджених процедур за  2013 рiк.   
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X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 

що зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційн

ий номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.05.2010 172/1/10 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000067300 Акція проста 

бездокументар

на іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,25 200 000 00

0 

50 000 000 100 

Опис 

З метою виконання вимог законодавства України, а саме: частини другої статтi 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" про виключно бездокументну 

форму iснування акцiй Загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 22 квiтня 2010 року, прийнято рiшення про переведення випуску iменних 

акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видане Нацiональною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 26 березня 2013 року № 172/1/10. Депозитарiєм, який обслуговує випуск акцiй, щодо якого було прийнято 

рiшення про дематерiалiзацiю обрано ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" 

(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35917889), Зберiгачем, у якого Товариство вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 34412655).  

Вiдповiдно до закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 р. №5178-VI (вступив в силу 12.10.13р.)  та Порядку передачi цiнних паперiв 

на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарiю цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку вiд 26.03.2013 р. №430 (далi Порядок) здiйснена передача глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" вiд ПАТ 

"Розрахунковий центр" (попереднє найменування Приватне акцiонерне товариство" Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв") до Публiчного акцiонерного 

товариства "Нацiональний депозитарiй України" (далi - Центральний депозитарiй) без розпорядження емiтента. На виконання вимог Порядку емiтент ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" повинен був укласти з Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" 

договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв. Договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" та ПАТ "НДУ" 

укладено 18.10.2013 року №ОВ-288. 

Згiдно з вимогами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо здiйснення кодифiкацiї 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 

4000067300.  

          З метою виконання вимог частини перщої статтi 24 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо обов'язкового включення акцiй до бiржового 

списку хоча б однiєї фондової бiржi ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" було укладено Договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд 29.12.2011 року з ПАТ 

"Фондова бiржа ПФТС".  На пiдставi Договору №177/L вiд 15.05.2012 року Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа" надає ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НМТЗ" послуги допуску цiнних паперiв до торгiвлi на Бiржi шляхом їх включення до Бiржового Списку, а також обiг цiнних паперiв на ПАТ "Українська 

бiржа" (пiдтримання цiнних паперiв у Бiржовому Списку). 
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XI. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Будiвництво заводу почалося в березнi 1932 року. 28 березня 1935 року була видана перша продукцiя листовий 

прокат. У роки Вiтчизняної вiйни завод був евакуйований у мiсто Сiверськ на Урал. Примiщення виробничих цехiв, 

комунiкацiї були повнiстю зруйнованi. З 1943 року почалась його вiдбудова. У 1946 роцi вступили в дiю 

механiчний, ливарний, та оцинкований цехи. У 1947 роцi завод видав перший пiслявоєнний прокат. У 1951 роцi 

вступив у дiю комплекс з виробництва бiлої жерстi. У 1955 роцi першу продукцiю видав цех емальованого посуду. 

З 1958 року пiдприємство отримало назву "Новомосковський металургiйний завод". В цому ж роцi було освоєно 

випуск гарячекатаної тонколистової електротехнiчної сталi. У вереснi 1961 року на виконання найважливiшого 

народногосподарського завдання з iнтенсивного розвитку паливно-енергетичної галузi СРСР i зростання видобутку 

нафти та газу, у рекордно стислi строки: 9 мiсяцiв був введений в експлуатацiю трубоелектрозварювальний цех №1 

з виробництва труб великого дiаметру для магiстральних газо-нафтопроводiв i лiквiдовано залежнiсть держави вiд 

iмпорту труб з Захiдної Європи. У 1962 р. був введений в експлуатацiю участок з виробництва зварювальних 

плавлених флюсiв для забезпечення дiяльностi нового стану виробництва електрозварювальних труб великого 

дiаметру та була органiзована лабораторiя автоматизацiї та механiзацiї. У 1965 роцi вступив у дiю 

трубоелектрозварювальний цех №2 з виробництва нафтопровiдних труб дiаметром 159-426 мм. 22 грудня 1972 року  

завод отримав назву "Новоимосковський трубний завод".  

22 грудня 1983 роцi введено в експлуатацiю трубоелектрозварювальний цех №3.  

Пiдготовка до приватизацiї пiдприємства розпочалася на пiдставi рiшення Фонду державного майна України вiд 

05.03.1993 р. № 10-ДП про приватизацiю майна орендного пiдприємства "Новомосковський трубний завод". 

Свiдоцтво про власнiсть на майно цiлiсного майнового комплексу орендного пiдприємства "Новомосковський 

трубний завод" отримане 26.03.1996  року №П-492 на пiдставi договору купiвлi-продажу №КП-379 вiд 25.09.1995 

року, а також акту прийому-передачi вiд 18 березня 1996 року мiж Покупцем i Фондом державного майна України 

згiдно з Законом України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств". Засновниками вiдкритого 

акцiонерного товариства виступають члени органiзацiї орендарiв орендного пiдприємства "Новомосковський 

трубний завод", якi прийняли участь у приватизацiї цiлiсного майнового комплексу НТЗ. У приватизацiї 

пiдприємства прийняли участь 26 125 громадян України. 

У 2006 роцi в результатi реорганiзацiї було створено комплекс по виробництву труб великого та середнього 

сортаменту (КВТВ i СС) а також вiдокремився цех емальованого та оцинкованого посуду (ТОВ "Новомосковський 

посуд"). Вiдкрите акцiонерне товариство "Новомосковський трубний завод" за рiшенням позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 15 лютого 2007 року, перейменоване у ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (без змiни органiзацiйно-правової 

форми).  

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" є  

правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Новомосковський трубний завод". З 1 вересня 2007 рока 

цех флюсу та фрити вийшов iз складу ВАТ "IНТЕРПАЙП  Новомосковський трубний завод" i включений до складу 

ТОВ "Новомосковський посуд". В 2010 роцi пiдприємство вiдзначило 75 -рiччя свого iснування. Протягом звiтного 

перiоду рiшень про злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiлу у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не 

вiдбувалося. 31 сiчня 2013 року Загальними зборами Товариства було прийняте рiшення про змiну найменування 

Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi 

товариства".  

Сьогоднi ПАТ " IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" - сучасне високооснащене промислове 

пiдприємство з виробництва електрозварних труб рiзного призначення. 

 

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 

ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ЕМIТЕНТА 

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.  

Голова Правлiння, приймальня голови Правлiння, головний iнженер заводу, директор з економiки та фiнансiв,  

директор з управлiння персоналом, директор з економiчної безпеки, комплекс з виробництва труб великого й 

середнього сортаменту, трубоелектрозварювальний цех №3, вiддiл охорони працi, управлiння з планування 

виробництва й реалiзацiї продукцiї, вiддiл технiчного контролю, служба управлiння персоналом,  головна 

бухгалтерiя, юридичний вiддiл, технiчна служба: проектно-виробничий центр, технiчний вiддiл, центральна 
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заводська лабораторiя, служба метрологiї; сервiсна служба: ремонтно-аналiтичний вiддiл, паросиловий цех, вiддiл 

головного енергетика, електричний цех, ремонтно-механiчний цех; фiнансово-економiчна служба: економiчний 

вiддiл, фiнансовий вiддiл; служба iнформацiйних технологiй; служба закупiвель; залiзничний цех, 

автотранспортний цех, служба економiчної безпеки, центр зв'язку та сигналiзацiї, бюро цiнних паперiв та 

акцiонерної власностi, адмiнiстративно-господарська служба. 

У  вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом в органiзацiйнiй структурi вiдбулися наступнi змiни: зi складу 

електричного цеху виведена дiлянка зв'язку та сигналiзацiї та створено окремий пiдроздiл центр зв'язку та 

сигналiзацiї, зi складу юридичного вiддiлу виведено бюро цiнних паперiв та акцiонерної власностi, створено 

окремий пiдроздiл бюро цiнних паперiв та акцiонерної власностi з безпосереднiм пiдпорядкування головi 

Правлiння.  

           Товариство має у своєму складi два товаровиробничих цехи, до складу яких входять: Комплекс з 

виробництва труб великого й середнього сортаменту та  трубоелектрозварювальний цех  №3.  

Функцiї основних цехiв:  

Комплекс з виробництва труб великого й середнього сортаменту - Виробництво електрозварювальних труб 

дiаметром  1020 мм; 159-530 мм. Забезпечує виконання планiв по всiх технiко-економiчних показниках роботи 

комплексу, графiкiв модернiзацiї виробництва й устаткування. Забезпечує ефективне використання виробничих 

потужностей комплексу й  систематичне вдосконалювання технологiї виробництва на основi досягнень передової 

вiтчизняної й зарубiжної науки й технiки, впровадження автоматизацiї й механiзацiї  виробничих процесiв; 

Трубоелектрозварювальний цех  № 3 - Виробництво електрозварних труб дiаметром 17 -114 мм, профiльних труб 

розмiром 17*17*100*80 мм. Забезпечує виконання плану по всiх технiко-економiчних показниках роботи цеху. 

Забезпечує ефективне використання виробничих потужностей цеху й контроль за змiстом агрегатiв i устаткування в 

справному станi. Здiйснює систематичне вдосконалення технологiї виробництва на основi досягнень передової 

вiтчизняної й зарубiжної науки й технiки, впровадження автоматизацiї й механiзацiї виробничих процесiв. 

Основнi функцiї допомiжних цехiв:  

Ремонтно-механiчний цех - Забезпечує монтаж i ремонт металоконструкцiй вантажопiдйомних машин i кранових 

шляхiв, виготовлення й ремонт зйомних вантажозахватних пристроїв i тари  iз застосуванням зварювання, а також 

виготовлення знiмних чалочних пристосувань для пiдроздiлiв Товариства, де немає спецiально навченого 

персоналу, iз проведенням випробувань i веденням журналу облiку. 

Паросиловий цех - Забезпечує безпечне ведення технологiчного процесу й безперебiйну подачу енергоресурсiв 

пiдроздiлам заводу. Забезпечує безперебiйну й ефективну роботу загальнозаводських i мiжцехових очисних i 

гiдротехнiчних споруджень, органiзує їхнiй ремонт. 

Електричний цех - Керує експлуатацiєю пiдвiдомчих електроустановок i мереж, органiзовує обслуговування й 

ремонт устаткування й комунiкацiй вiдповiдно до Правил технiчної експлуатацiї, правил охорони працi й пожежної 

безпеки, положень з планово-попереджувального ремонту, iнших дiючих положень й iнструкцiй. Приймає в 

експлуатацiю й пiд налагодження знову змонтованi електроустановки споживачiв. 

Ремонтно-аналiтичний вiддiл - Забезпечує нагляд за  станом основного технологiчного устаткування, контроль над 

дотриманням правил технiчної експлуатацiї, участь у розробцi iнструкцiй з вiдходу, нагляду й експлуатацiї 

устаткування та контроль за їх дотриманням. 

Вiддiл головного енергетика - Органiзовує й контролює безперебiйне забезпечення цехiв i служб пiдприємства 

всiма видами енергiї вiдповiдних параметрiв i в належному станi для виконання виробничого плану кiлькостi при 

високих технiко-економiчних показниках роботи. 

Проектно-виробничий центр - Розробляє проекти i робочi креслення з вдосконалювання технiки й технологiї 

виробництва,  реконструкцiї й модернiзацiї устаткування, проведенню ремонтiв основних засобiв i  будiвництву 

нових об'єктiв iз забезпеченням високої економiчної ефективностi, виготовленню й впровадженню нової  технiки.       

Центральна заводська лабораторiя - Удосконалює технологiчнi процеси з урахуванням екологiї й безпечних умов 

працi, що направляються на одержання продукцiї вiдповiдно до дiючих стандартiв i технiчних умов, а також на 

подальше полiпшення її якостi й пiдвищення ефективностi виробництва. Проводить лабораторнi випробування 

продукцiї  заводу. Здiйснює зв'язки пiдприємства з науково-дослiдними й iншими органiзацiями з питань науково-

дослiдних робiт, що стосуються вдосконалення технологiчних процесiв.  

Служба метрологiї - Органiзовує безпечне i якiсне проведення робiт з перевiрки, калiбрування засобiв 

вимiрювальної технiки, постiйно проводить роботу вiдповiдно до вимог Положення про систему управлiння 

охороною працi на ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", Типових правил пожежної безпеки для промислових пiдприємств i 

iнших нормативних документiв, що дiють на пiдприємствi. Органiзовує роботу iз проведення аналiзу стану 

метрологiчного забезпечення технологiчних процесiв у цехах пiдприємства. Органiзовує й бере участь у проведеннi 

аудитiв з оцiнки вiдповiдностi дiяльностi пiдроздiлiв заводу природоохоронному законодавству. Органiзовує 

проведення монiторингу виробничого середовища вiдповiдно до вимог закону " Про охорону працi". Бере участь у 

проведеннi аналiзу за дотриманням пiдроздiлами нормативiв ПДВ джерел викидiв. 

Технiчний вiддiл - Органiзовує розробку, впровадження й контроль технологiчних  процесiв виробництва продукцiї 

у вiдповiдностi зi стандартами, технiчними умовами й вимогами замовникiв. Органiзовує розробку,  впровадження  

й контроль функцiонування Систем якостi  за стандартами: нацiонального стандарту ДСТУ ISO 9001-2009, 
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мiжнародних стандартiв ISO 9001:2008, API Q1, росiйського стандарту ГОСТ ISO 9001-2011. Бере участь у розробцi  

й впровадженнi прогресивних технологiчних процесiв, нових видiв продукцiї, розробцi перспективних i поточних 

планiв, удосконалювання виробництва, полiпшення якостi продукцiї, розробцi iнвестицiйних пропозицiй i проектiв, 

участь у реалiзацiї iнвестицiйних пропозицiй i проектiв. Забезпечує функцiонування iнвестицiйного процесу у 

Товариствi. 

До складу Товариства також входять: Фiнансово-економiчна служба (економiчний вiддiл, фiнансовий вiддiл); 

Служба  управлiння персоналом; Залiзничний цех; Автотранспортний цех; Вiддiл технiчного контролю; Управлiння 

з планування виробництва й реалiзацiї продукцiї; Юридичний вiддiл; Вiддiл охорони працi; Головна бухгалтерiя, 

Служба закупiвель, Служба iнформацiйних технологiй; Служба економiчної безпеки; Адмiнiстративно-

господарська служба; Приймальня Голови Правлiння. 

 

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 

                Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплата їх працi за станом на 31.12.13 р. 

                                                                                                                          

№ п/п Найменування                                                                      Од. вим.            2013 рiк   

                                                                                                                                                                                                             

1.Середньооблiкова  чисельнiсть штатних працiвникiв                    чол.                        2454 

 Крiм того, 

-середня чисельнiсть позаштатних спiвробiтникiв  

(працюючих по ГПД)                                                                              чол.                           37  

  

-середня чисельнiсть  спiвробiтникiв, якi   

 працюють за сумiсництвом                                                                   чол.                             2               

  

2.Чисельнiсть спiвробiтникiв, якi працювали в умовах 

   неповного робочого часу (дня, тижня)                                            чол.                       1670  

 

3.Фонд оплати працi усiх працiвникiв                                              тис. грн                 112 491,3 

                                                            

 Середньооблiкова чисельнiсть працюючих у ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" в 2013 роцi в порiвняннi з 2012 роком 

зросла на 17 чол. Вiдбувся зрiст фонду оплати працi в порiвняннi з 2012 роком на суму  4 925,1 тис. грн., або на 

6,4%. Середня заробiтна плата на 1-го пра-цiвника зросла на 5,3% i склала 4 012,96 грн в порiвняннi з 2012р. -  3 

810,11 грн. 

Середньооблiкова чисельнiсть працюючих у ТОВ "Новомосковський посуд" в 2013 роцi в порiвняннi з 2012 роком 

зросла на 28 чол. Вiдбувся зрiст фонду оплати працi в порiвняннi з 2012 роком на 3 539,6 тис. грн., або на 13,16%. 

Середня заробiтна плата на 1-го працiвника зросла на 8,98% i склала 3354,8 грн в порiвняннi з 2012р. -  3078,6 грн. 

Заборгованiсть iз заробiтної плати у ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" та ТОВ "Новомосковський Посуд" вiдсутня. 

КАДРОВА ПРОГРАМА ЕМIТЕНТА,  спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним 

потребам емiтента (ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ")  

На заводi затверджена й дiє система безперервного професiйного навчання й розвитку робiтникiв, керiвникiв i 

фахiвцiв, яка дає можливiсть виключити допуск до самостiйної роботи осiб, що не пройшли необхiдне навчання; 

пiдвищення квалiфiкацiї й розвиток необхiдних компетенцiй персоналу. 

На пiдставi поданих iз цехiв вiдомостей, групою найма та розвитку персоналу складений i затверджений Перелiк 

професiй пiдвищеної небезпеки.  

Для проведення роботи по пiдготовцi, перепiдготовцi й пiдвищенню квалiфiкацiї персоналу завод має необхiдну 

навчально-матерiальну базу; у повному обсязi забезпечений необхiдними навчальними планами й програмами 

згiдно  з затвердженим Перелiком професiй пiдвищеної небезпеки; наочними посiбниками; технiчними засобами 

навчання. Iз числа досвiдчених i квалiфiкованих працiвникiв цехiв i служб заводу пiдiбраний, навчений i 

затверджений склад викладачiв теоретичного й виробничого навчання. 

На пiдставi вищевикладеного, Мiнiстерством освiти України в 2011 роцi заводу видана Лiцензiя Мiнiстерства 

освiти й науки України на право пiдготовки, перепiдготовки й пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. 

У якостi iнструкторiв виробничого навчання залучаються висококвалiфiкованi робiтники, що мають стаж роботи по 

професiї не менше 3 - х рокiв. У якостi викладачiв теоретичного навчання залучаються керiвники пiдроздiлiв i 

служб заводу, висококвалiфiкованi фахiвцi й майстри, що мають профiльну вищу освiту, стаж роботи по профiлю 

виробництва не менше 3- х рокiв, пройшли навчання з психолого-педагогiчного мiнiмуму та атестованi з питань 
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охорони працi. 

При навчаннi робiтникiв професiям, що контролюються органами Держгiрпромнагляду, застосовується тiльки 

курсова форма навчання. Для проведення навчання в цих групах залучаються викладачi, що пройшли спецiальне 

навчання та атестованi на знання вiдповiдних Правил, згiдно з вимогами Типового положення про порядок 

навчання й перевiрки знань iз питань охорони працi. 

Професiйна пiдготовка робiтникiв здiйснюється по навчальних робочих програмах, якi переробляються 1 раз у п'ять 

рокiв провiдними заводськими спецiалiстами на пiдставi типових мiнiстерських програм. Робочi навчальнi 

програми затверджуються головним iнженером заводу. 

Усi навчальнi програми для пiдготовки персоналу пiдприємства мають роздiли "Охорона працi", "Система 

менеджменту якостi", "Система екологiчного менеджменту". 

Особлива увага придiляється пiдвищенню квалiфiкацiї й розвитку керiвникiв i фахiвцiв. З цiєю метою для 

керiвникiв i фахiвцiв проводяться пiврiчнi корпоративнi проекти "Школа кадрового резерву", " Школа майстрiв" iз 

залученням консалтингових центрiв та внутрiшнiх тренерiв. Таке навчання здiйснюється з метою пiдвищення 

ефективностi командної роботи, придбання й розвитку управлiнських компетенцiй, пiдвищення рiвня знань з 

питань функцiонування основних бiзнес-процесiв пiдприємства. 

Крiм того, керiвники й фахiвцi пiдвищують свою квалiфiкацiю з вiдривом вiд виробництва в рiзних навчальних 

центрах м.Днiпропетровська, Харкова, Донецька, Києва по рiзних напрямках своєї дiяльностi.  

Керiвники та фахiвцi служби охорони працi, члени  загальнозаводської комiсiї з перевiрки знань з питань охорони 

працi проходять навчання у Головному навчально-методичному центрi Держгiрпромнагляду 

Керiвники та фахiвцi, вiдповiдальнi за обслуговування, експлуатацiю i нагляд об'єктiв пiдвищеної небезпеки, 

проходять обов'язкове спецiальне навчання з наступною атестацiєю за необхiдними Правилами 

Держгiрпромнагляду у навчальних центрах, яким надано право проведення такого навчання. 

Для осiб, вiдповiдальних за проведення вогненебезпечних робiт органiзовується  проходження спецiального 

навчання. 

Згiдно з вимогами Типового положення про навчання, питанням охорони працi при прийомi на роботу або переводi 

з одного структурного пiдроздiлу в iнший, керiвники й фахiвцi проходять навчання за загальним курсом "Охорона 

працi" i при необхiдностi, по пожежно-технiчному мiнiмуму. 

На заводi дiє затверджена Полiтика в областi якостi та установленi вiдповiднi цiлi. Увесь персонал цехiв i 

структурних пiдроздiлiв заводу ознайомлений з дiючою Полiтикою та цiлями в областi якостi, екологiчного 

менеджменту та професiйної безпеки та здоров?я.  

Розроблена i затверджена карта процесу "Пiдготовка персоналу". 

Усi працiвники цехiв проходять перiодичне навчання й пiдвищення квалiфiкацiї на виробничо-технiчних курсах, 

курсах цiльового призначення, рiзних семiнарах вiдповiдно до вимог, викладених в iнструкцiї И 245-С-6.2-02-2012 

"Пiдготовка персоналу". Згiдно iз зазначеною iнструкцiєю навчання персоналу здiйснюється по наступним видам: 

- Первинна професiйна пiдготовка; 

- Перепiдготовка; 

Пiдвищення квалiфiкацiї: 

- на виробничо-технiчних курсах; 

- курсах цiльового призначення; 

- курсах бригадирiв. 

Перiодичнiсть пiдвищення квалiфiкацiї регламентується - не рiдше 1- го разу в п'ять рокiв. 

З метою пiдвищення професiоналiзму, придбання вмiнь та навичок бiльш високої квалiфiкацiї, дотримання 

перiодичностi пiдвищення квалiфiкацiї згiдно з чинними на заводi стандартами у 2013 р. пройшли навчання на 

виробничо-технiчних курсах  262 чол. Проведене навчання забезпечило можливiсть заповнення наявних вакансiй 

бiльш молодими висококвалiфiкованими працiвниками. 

На курсах цiльового призначення (КЦН), якi проводилися при впровадженнi iнновацiйних технологiй, модернiзацiї 

обладнання, автоматизацiї управлiнських i виробничих процесiв пройшли пiдвищення квалiфiкацiї 563 чол. 

Окремими документами регламентується: 

- Порядок навчання й атестацiї зварникiв, що беруть участь у виробництвi труб, що вiдповiдають ДСТУ, ТУ, DIN, 

АРI 5L. 

- Сертифiкацiя персоналу, що здiйснює неруйнiвний контроль продукцiї. 

На пiдставi протоколiв здачi квалiфiкацiйних iспитiв кожному робiтниковi, що пройшов навчання, видається 

посвiдчення, свiдоцтво або сертифiкат встановленого зразку. 

Усi реєстрацiйнi данi про навчання систематично заносяться в "Особисту картку про навчання" працiвника. 

Особистi картки ведуться працiвниками групи найму та розвитку персоналу на весь персонал заводу, задiяний у 

Системi менеджменту якостi. Ведеться електронна база даних, яка дає можливiсть детально контролювати  та 

аналiзувати процес навчання: облiк робiтникiв, якi навчаються  i термiни навчання.  

Вiдповiдно до вимог дiючих нормативних документiв у всiх структурних пiдроздiлах заводу проводиться щорiчна 

перевiрка знань, як за основною, так i сумiжних професiй на знання технологiчних iнструкцiй, посадових обов'язкiв, 

а також з питань охорони працi. 
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Проведена робота з пiдвищення квалiфiкацiї персоналу сприяє бiльш якiсному виконанню працiвниками своїх 

обов'язкiв, розширенню меж компетентностi, можливостi розширення багатофункцiональностi персоналу в рамках 

виконання заново поставлених цiлей i завдань пiдприємства. Загальнi витрати на пiдготовку i розвиток персоналу за 

звiтний перiод 2013 року склали 626 844 грн. 

Для забезпечення заводу фахiвцями необхiдного рiвня квалiфiкацiї, пiдприємство активно спiвпрацює з вищими 

навчальними закладами на договiрних умовах по пiдготовцi фахiвцiв з вищою освiтою: 

89 працiвникiв заводу навчаються без вiдриву вiд виробництва у вищих навчальних закладах, у тому числi 27 - за 

кошти пiдприємства. 2 працiвника навчаються без вiдриву вiд виробництва в середнiх спецiальних навчальних 

закладах. Органiзовано проходження виробничої практики для студентiв ВНЗ, технiкумiв та ПТУ. 

З метою забезпечення структурних пiдроздiлiв персоналом для оптимальної органiзацiї працi за заявками  

керiвникiв здiйснювався найм персоналу, з початку року всього прийнято  215 чол., у т. ч.: за робiтничими 

професiями - 187 чол., РСС - 28 чол.; практикантiв - 75 чол. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  

зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, 

позиції емітента в структурі об'єднання 

Найменування об'єднання: Об'єднання пiдприємств "Укртрубопром". 

Мiсцезнаходження об'єднання: 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, пл. Ленiна, 1. 

Об'єднання пiдприємств "Укртрубопром" (далi - Об'єднання) утворено юридичними особами України вiдповiдно до 

Установчого договору вiд 08.10.1991 року.  

Об'єднання є правонаступником усiх фiнансових, договiрних та майнових зобов'язань  Об'єднання по виробництву 

труб "Укртрубопром". 

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

трубнiй пiдгалузi.  

Об'єднання є неприбутковою органiзацiєю, що координує виробничу, наукову та iншi види дiяльностi своїх 

учасникiв з метою вирiшення загальних економiчних i соцiальних задач, полiпшення якостi i пiдвищення 

конкурентноздатностi продукцiї, що випускається. 

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.  

Вищим органом управлiння Об'єднанням є Рада Об'єднання на чолi з Головою Ради Об'єднання. 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 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 

Протягом 2013 року Товариство не проводило 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 

Пропозицiй з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду щодо реорганiзацiї емiтента не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 

обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Основнi положення облiкової полiтики 

Основа пiдготовки iнформацiї. Дана фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова звiтнiсть) пiдготовлена на пiдставi до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основнi принципи облiкової полiтики, якi застосовувалися 

при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi, описанi нижче.  

Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є нацiональною валютою України. Всi значення 
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закругленi до найближчої тисячi, якщо не вказане iнше. 

Пiдприємство працює в одному сегментi  - виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi..  

Перерахунок iноземної валюти. Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства, оцiнюються з використанням 

валюти основного економiчного середовища, в якому працює Пiдприємство (функцiональної валюти), якою є 

українська гривня. 

Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ), 

встановленому на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй 

валютi, включаються до складу прибутку або збитку на пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення 

операцiї. 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi по офiцiйному обмiнному курсу НБУ 

на звiтну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслiдок курсової рiзницi при переоцiнцi активiв i зобов'язань, 

вiдображаються в iнших операцiйних доходах/витратах або у в iнших доходах/витратах у складi прибутку або 

збитку.  

Основнi курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були наступними (Таблиця № 1): 

№ п/п          Найменування валюти                                                     Дата 

 

                                                                                             31.12.2012             31.12.2013 

 

   1                1 долар США                                                    7,993                     7,993 

 

   2                1 євро                                                                 10,537172             11,04153  

 

   3                1 росiйський рубль                                           0,26316                  0,24497 

 

В даний час Українська гривна не є вiльно конвертованою валютою за межами України. 

 

Звiтнiсть за  сегментами. Порядок визначення звiтних сегментiв визначається  виходячи з форматiв внутрiшнiх 

звiтiв, що надаються керiвництву Пiдприємства. Сегменти чиї доходи, фiнансовi результати i активи перевищують 

10% вiд загальних показникiв всiх сегментiв показуються в звiтностi окремо. 

Основнi засоби. Основнi засоби враховуються за переоцiненою вартiстю мiнус подальша амортизацiя i знецiнення. 

Товариство залучило незалежного оцiнювача для проведення оцiнки своїх основних засобiв за станом на 01.01.2013 

року. Велика частина цих основних засобiв має вузькоспецiалiзований характер i рiдко продається на вiдкритому 

ринку в Українi, унаслiдок чого справедлива вартiсть визначалася, перш за все, на пiдставi амортизованої вартостi 

замiщення. Цей метод заснований на аналiзi вартостi вiдтворювання або замiни основних засобiв, скоректованої на 

погiршення їх фiзичного, функцiонального або економiчного стану i старiння.   

За наслiдками проведеної переоцiнки вiдбулись наступнi змiни в вартостi основних засобiв (Таблиця № 2): 

                                                                                                                              Таблиця № 2 

№ п/п     Показник                       Пiсля  переоцiнки      До переоцiнки       Змiни 

1             Переоцiнена вартiсть     592 172                        956 940                  -364 768 

2              Знос                                   46 920                       439 717                  -392 797 

3              Залишкова вартiсть       545 252                       517 223                   28 029 

 

 Подальше придбання основних засобiв враховуються за первiсною вартiстю. Первинна вартiсть включає витрати, 

безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть 

матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i вiдповiдну частину виробничих витрат. 

Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi признаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть 

замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються, тiльки якщо вони приводять до 

збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд об'єкту основних засобiв. Всi iншi витрати признаються у складi 

прибутку або збитку як витрати у мiру їх здiйснення. 

Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше 

використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв 

визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв, або що пiдлягають отриманню i балансової вартостi цих 

активiв i признаються у складi прибутку або збитку.  

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з тим, щоб зменшити їх вартiсть до 

лiквiдацiйної вартостi протягом залишкового термiну їх експлуатацiї (Таблиця № 3): 

                                                                            

                                                                                                                                 Таблиця № 3 

Термiн експлуатацiї 

 

№ п/п               Показник                                                      Термiн експлуатацiї, рокiв  
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   1             Будiвлi i споруди                                                                    15 - 30 

   2             Передавальнi пристрої                                                              10 

   3             Виробниче устаткування                                                           5 

   4             Транспортнi  засоби                                                                    5  

   5             Iншi основнi засоби                                                                    4  

 

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Пiдприємство отримало б в даний час вiд вибуття активу, 

за вирахуванням оцiночних витрат на реалiзацiю, якби актив вже був застарiлим i в тому станi, який очiкується в 

кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли Пiдприємство має намiр використовувати актив до кiнця його фiзичного 

iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу визнається рiвною нулю. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї 

активу переглядаються i, при необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату.  

Незавершене будiвництво є передплатами за основнi засоби i вартiсть придбання основних засобiв, будiвництво та 

введення в експлуатацiю яких ще не завершено. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення 

в експлуатацiю. 

Пiдприємство капiталiзує витрати по позикових коштах, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва 

або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу. 

Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю за вирахуванням сум 

накопиченої амортизацiї i резерву пiд знецiнення. Нематерiальнi активи в   основному включають патенти, лiцензiї i 

програмне забезпечення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом наступних термiнiв корисного 

використовування:  

 - патенти i лiцензiї  2-10 рокiв; 

 - програмне забезпечення  2-10 рокiв. 

 

Класифiкацiя фiнансових активiв. Пiдприємство класифiкує свої фiнансовi активи як дебiторська заборгованiсть та 

наданi позики. Керiвництво Пiдприємство визначає категорiю фiнансових активiв при їх первинному визнаннi. 

Дебiторська заборгованiсть  та наданi позики виникають тодi, коли Пiдприємство реалiзує продукцiю або надає 

грошовi кошти безпосередньо дебiтору, окрiм позик i дебiторської заборгованостi, якi створюються з намiром 

продажу зразу ж або протягом короткого промiжку часу. Вони включаються в категорiю оборотних активiв, окрiм 

тих з них, термiн погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Данi фiнансовi активи включаються в 

категорiю необоротних активiв.  

Класифiкацiя фiнансових зобов'язань. Фiнансовi зобов'язання вiднесенi в категорiю iншi фiнансовi зобов'язання. 

Iншi фiнансовi зобов'язання враховуються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної 

вiдсоткової ставки. 

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи i зобов'язання спочатку визнаються за справедливою 

вартiстю плюс/мiнус витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первинному визнаннi  пiдтверджує 

цiна операцiї. Прибуток або збиток при первинному визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж 

справедливою вартiстю i цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж 

iнструментами або методи оцiнки, при вживаннi яких використовуються  наявнi доступнi ринковi данi. Похiднi 

фiнансовi iнструменти спочатку враховуються за справедливою вартiстю. 

Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первинного визнання фiнансовi зобов'язання Пiдприємства, 

оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, а фiнансовi 

активи за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки та за вирахуванням 

збиткiв вiд знецiнення. Премiї i дисконт, включаючи первиннi витрати на проведення операцiї, включаються в 

балансову вартiсть вiдповiдного iнструменту i амортизуються з використанням ефективної вiдсоткової ставки для 

даного iнструменту.  

Справедливою вартiстю фiнансових активiв i зобов'язань термiном менше 180 (або 360) днiв вважається їх 

номiнальна вартiсть. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування 

майбутнiх договiрних грошових потокiв по поточнiй ринковiй вiдсотковiй ставцi для подiбних фiнансових 

iнструментiв, iнформацiя про яку доступна для Пiдприємства 

Припинення визнання фiнансових активiв. Пiдприємство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: 

- активи погашенi або права на грошовi кошти вiд активiв закiнчилися; 

- Пiдприємство передало всi основнi ризики i вигоди володiння активом. 

Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань i вiдстроченого податку. 

Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства України, яке дiє на звiтну 

дату.  

Витрати з податку на прибуток признаються у складi прибутку або збитку, крiм випадкiв, коли вони признаються в 

iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, оскiльки вони вiдносяться до операцiй, врахованих в 

поточному або iнших перiодах в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу. 
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Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити до бюджету або вiдшкодувати з нього 

вiдносно оподаткованого прибутку або збиткiв поточних або попереднiх перiодiв. Iншi податки, окрiм податку на 

прибуток, показанi у складi операцiйних витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань щодо перенесених з минулих 

перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх 

балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється по ставках, якi дiють на 

звiтну дату i якi, як очiкується, застосовуватимуться в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або 

використаний перенесений податковий збиток.  

Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що вираховуються i перенесенi податковi збитки 

враховуються тiльки в тiй частинi, в якiй iснує впевненiсть в тому, що в наявностi буде оподаткований прибуток, 

щодо якого можна буде реалiзувати суми, що вираховуються.  

Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси показанi за вартiстю придбання  або чистою вартiстю 

реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менше. Вартiсть придбання товарно-матерiальних запасiв визначається на 

основi ФIФО). Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати 

на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої 

потужностi. Чиста вартiсть реалiзацiї є розрахунковою цiною реалiзацiї в ходi нормального ведення бiзнесу за 

вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом i вiдповiдних витрат на збут. 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть (фiнансовi активи). 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть спочатку враховуються за 

справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 

вiдсоткової ставки мiнус сума резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється у випадках, коли 

iснує об'єктивне свiдчення  того, що Пiдприємство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до 

первинних або переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi знецiнена, 

вважаються iстотнi фiнансовi труднощi дебiтора, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, 

несплата або прострочення платежу.  

Сума резерву сумнiвних боргiв - це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю розрахункових 

майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первiснiй  ефективнiй вiдсотковiй ставцi. Балансова вартiсть активу 

зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається iншими операцiйними витратами. Коли 

дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi стає неповоротною, вона списується за рахунок резерву 

сумнiвних боргiв. Повернення ранiше списаних сум кредитується у складi прибутку або збитку за рахунок iншого 

операцiйного доходу. 

Аванси виданi. Аванси враховуються за первинною вартiстю за вирахуванням витрат на знецiнення. Балансова 

вартiсть авансiв, виданих з метою придбання активiв, переноситься на балансову вартiсть активiв, коли 

Пiдприємство одержує контроль над цими активами i iснує вiрогiднiсть отримання економiчних вигод вiд їх 

використовування. Якщо є свiдчення того, що активи, товари або послуги, до яких вiдносяться  аванси виданi, не 

будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв виданих зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у 

складi прибутку або збитку. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти i їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на 

банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї. Суми, використання яких 

обмежено, виключенi з складу грошових коштiв i їх еквiвалентiв.  

Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Будь-яке перевищення справедливої вартостi 

отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй визнається як емiсiйний дохiд. 

Прибуток на акцiю. Сума прибутку (збитку) на одну акцiю розраховується шляхом розподiлу прибутку або збитку 

за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного року. 

Позиковi кошти. Позиковi кошти спочатку враховуються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат, 

понесених на проведення операцiї, а далi враховуються за амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективної вiдсоткової ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень позикових коштiв (за вирахуванням витрат 

на проведення операцiї) i  вартiстю погашення позик визнається у складi прибутку або збитку протягом перiоду, на 

який були залученi позиковi засоби, з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. 

Позиковi кошти класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком випадкiв, коли Пiдприємство має право 

вiдстрочити погашення зобов'язання або погашення зобов'язання передбачене не ранiше нiж 12 мiсяцiв пiсля звiтної 

дати. 

Позиковi кошти, визнанi у фiнансовiй звiтностi, включають банкiвськi кредити та займи вiд небанкiвських 

органiзацiй.    

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть (фiнансовi зобов'язання). 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається, коли 

контрагент виконує свої зобов'язання за договором. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення 

оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Амортизована 

вартiсть розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також всiх премiй i дисконту при 

розрахунку.  
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Резерви за зобов'язаннями i платежами. Резерви за зобов'язаннями i платежами - це не фiнансовi зобов'язання, якi 

признаються у випадках, коли у Пiдприємства є юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих 

подiй, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, i їх суму можна 

розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов'язань, вiрогiднiсть того, що буде 

потрiбно вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв 

признається, навiть коли вiрогiднiсть вiдтоку грошових коштiв вiдносно якої-небудь позицiї, включеної в один i той 

же клас зобов'язань, невелика. 

Резерви оцiнюються за приведеною вартiстю витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбно для погашення 

зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки 

вартостi грошей в часi i ризики, властивi зобов'язанню. Збiльшення резерву з часом признається як процентна 

витрата. 

Умовнi активи i зобов'язання. Умовний актив не признається  у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього 

розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод вiд його використовування. 

Умовнi зобов'язання не признаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку 

економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм 

ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли 

вiдтiк ресурсiв, що припускають економiчнi вигоди, є маловiрогiдним. 

Винагороди працiвникам. План з встановленими внесками. Пiдприємство платить на користь своїх працiвникiв 

передбаченi законодавством внески до Фондiв соцiального страхування виглядi Єдиного соцiального внеску.  

Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної платнi i вiдносяться на витрати у мiру їх 

виникнення.  

Винагороди працiвникам. План з встановленими виплатами. Пiдприємство бере участь в державному пенсiйному 

планi з встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на 

робочих мiсцях з шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Пiдприємство також надає на певних умовах 

одноразовi виплати при виходi на пенсiю. Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним планом з 

встановленими виплатами, є поточною вартiстю певного зобов'язання на звiтну дату мiнус коригування на 

невизнаний актуарний прибуток або збиток i вартiсть минулих послуг. Зобов'язання по встановлених виплатах 

розраховується щорiчно з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна сума зобов'язання по 

пенсiйному плану зi встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього 

вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням ринкової ставки прибутковостi. 

Визнання доходiв. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або коштiв, якi повиннi 

бути отриманi за проданi товари i наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства. Виручка вiд реалiзацiї 

вiдображається без ПДВ та знижок. 

Пiдприємство визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з достатнiм ступенем 

точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Пiдприємством майбутнiх економiчних вигод. Сума доходу не може бути 

достовiрно оцiнена, поки не будуть врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю.  

Пiдприємство виробляє  трубну продукцiю для її реалiзацiї в Українi i на мiжнародних ринках. Виручка вiд 

продажу трубної продукцiї  та iнших товарiв визнається у момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами. 

Звичайно це вiдбувається при вiдвантаженнi товару. Коли Пiдприємство погоджується доставити вантаж до 

певного мiсця, виручка визнається у момент передачi вантажу покупцю в обумовленому мiсцi. Пiдприємство 

використовує стандартнi правила IНКОТЕРМС 2010, такi як оплата перевезення до пункту призначення (CPT), 

доставка до кордону (DAF), франко-перевiзник (FCA) i франко-борт, якi визначають момент переходу ризикiв i 

вигод. 

Продажi враховуються на основi цiн, вказаних в специфiкацiях до договорiв купiвлi-продажу. Цiна продажу 

наводиться окремо в кожнiй специфiкацiї. 

Податок на додану вартiсть. ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при продажу на внутрiшньому ринку i 

iмпортi товарiв, робiт або послуг i 0% при експортi товарiв i наданнi супутнiх послуг. В тих випадках, коли пiд 

знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi 

заборгованостi, включаючи ПДВ. 

Визнання витрат. Витрати враховуються по методу нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається 

переважно з цiни закупiвлi сировини, витрат заробiтну плату працiвникам, витрат на амортизацiю основних засобiв, 

витрат на електроенергiю i iнших вiдповiдних витрат. 

Фiнансовi витрати. Витрати на вiдсотки включають нарахованi вiдсотки за користування позиковими коштами, 

збитки вiд курсової рiзницi по позикових коштах та вiдсотковi витрати за пенсiйними зобов'язаннями. Всi 

вiдсотковi i iншi витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати з використанням методу ефективної 

процентної ставки. 

 

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 
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суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва 

окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, 

захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, 

які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про 

особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження 

нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за 

основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі 

постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, 

у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основним видом дiяльностi Товариства є виробництво та реалiзацiя сталевих електрозварних труб. Основними 

видами продукцiї є: труби великого дiаметру для магiстральних газо та нафтопроводiв, труби нафтопровiднi 

середнього дiаметру, труби та профiлi вуглецевi малого дiаметру. Окрiм виробництва Товариство здiйснює послуги 

з нанесення iзоляцiйного антикорозiйного покриття. 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" є провiдним пiдприємством України за обсягом поставок сталевих електрозварних труб. 

Перспективнiсть виробництва труб пiдприємства полягає у їх широкому вжитку - для будiвництва магiстральних 

нафтогазопроводiв, паропроводiв, водопроводiв, рiзноманiтних будiвельних металоконструкцiй, використання у 

хiмiчнiй, харчовiй та машинобудiвних промисловостях. А виробництво труб з полiмерним покриттям є одним з 

найважливiших складових ресурсозбереження економiки України. З огляду на функцiональне призначення 

технологiчний процес виробництва продукцiї Товариства залежить вiд сезонних змiн, а обсяг виробництва, 

залежить вiд кон'юнктури ринку.  

За 2012 - 2013 роки господарська дiяльнiсть ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" характеризується наступними 

показниками: 

 

Найменування                                               Од.вим.               2012 р.                           2013 р.  

 

Вироблена продукцiя (труби сталевi   тис. грн. /           1 832 554,84                1 457 777,38 

електрозаварнi)                                            тонн                252 610,95                    226 746,83  

 

- труби великого дiаметру                           тонн                    5 463,49                             0,00 

- труби нафтопровiднi середнього              тонн                136 573,07                    99 972,14 

  дiаметру 

- труби та профiлi вуглецевi малого            тонн                 110 574,39                  126 774,69 

 дiаметру 

 

Реалiзована продукцiя (труби сталевi       тис.грн.         1 812 027,60                1 456 336,54 

сталевi електрозварнi)                                     тонн             250 139,87                   227 550,66 

 

- труби великого дiаметру                              тонн                   5 565,56                          201,48  

- труби нафтопровiднi середнього                    тонн           113 876,52                     85 090,75 

 дiаметру 

- труби нафтопровiднi середнього дiаметру  

з iзоляцiйним покриттям                                   тонн                 21 861,03                     16 005,74  

- труби та профiлi вуглецевi малого  

дiаметру                                                              тонн              108 836,75                    126 252,69 

 

Полiмерне покриття труб,  

вироблених iншими пiдприємствами                 тис.грн.           30 472,05                      41 860,56 

 

Трубна продукцiя у 2013 роцi була реалiзована за наступними цiнами: 

                      Найменування                                                   Цiна, грн/т. 

 

- труби великого дiаметру                                                          9 777 

- труби нафтопровiднi середнього дiаметру                            6 866 

- труби нафтопровiднi середнього дiаметру                          10 488 

 з iзоляцiйним покриттям 

- труби та профiлi вуглецевi малого дiаметру                           5 562 

 

Сума виручки за 2013 рiк становила 1 498 197 тис.грн. 
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Пiдприємство реалiзувало на експорт 162 702 тонн труб загальною сумою 1 045 299 тис.грн. Експорт склав 72 % вiд 

загальної реалiзацiї 

Основними ринками збуту продукцiї Товариства є: Україна, Росiя, країни СНД, країни дальнього зарубiжжя 

(зокрема, країни Європейського Союзу, США, країни Близького Сходу та Пiвденно-Схiдної Азiї).  

Протягом 2013 року було реалiзовано труб нафто-газового сортаменту на 28% менше порiвняно з 2012 роком, труб  

загального призначення дiаметром 17-114 мм - на 16% бiльше нiж у 2013 роцi. 

Географiя поставок пiдприємством труб нафтового сортаменту дiаметром 159-530 мм розподiляється по регiонах 

таким чином:  

Країни Європи - 20,3% 

США - 16,9% 

Росiя - 11,6% 

Iншi країни СНД - 29,5% 

Україна - 21,7% 

Географiя поставок пiдприємством труб  загального призначення дiаметром 17-114 мм розподiляється по регiонах 

таким чином:  

Країни Європи - 20,9% 

Iншi країни СНД - 45,1% 

Україна - 34,0% 

Найбiльшими споживачами продукцiї Товариства є пiдприємства нафто - i газодобувної промисловостi, 

машинобудування, комунальної сфери й будiвництва.  

Покупцями труб нафтового сортаменту є крупнi компанiї, що 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).  

Коло постiйних та потенцiйних споживачiв продукцiї Товариства - це пiдприємства й фiрми традицiйних ринкiв 

збуту в Українi, країнах СНД, а також багатьох країн дальнього зарубiжжя. Керiвництво Товариства докладає всiх 

зусиль для змiцнення усталених та розвитку нових форм спiвробiтництва iз замовниками й постачальниками, а 

також взаємовигiдної торгiвлi iз зарубiжними партнерами.  

Всi контракти, що укладають Товариством на поставку продукцiї й надання послуг, складенi з дотриманням вимог 

українського законодавства та з урахуванням вимог законодавства країни замовника. У контрактах погодженi всi 

основнi умови: номенклатура продукцiї або послуг, що поставляється, цiни, строки й умови поставки, гарантiйнi 

зобов'язання, порядок врегулювання спорiв та iнше.  

Основним клiєнтом Товариства в 2013 роцi, через якого отримано 10% i бiльше доходу, є ТОВ "IНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА".  

Як i ранiше, у 2013 роцi придiлялась велика увага змiцненню й розширенню контактiв, а також рекламi продукцiї 

Товариства.  

Iз цiєю метою делегацiї Товариства брали участь у найбiльших мiжнародних виставках у регiонах, де є найбiльший 

iнтерес до нашої продукцiї.  

На Товариствi проводиться активна маркетингова полiтика, заснована на постiйному полiпшеннi якостi та 

розширеннi асортименту продукцiї, що поставляється, та спрямована на задоволення зростаючого попиту в галузях 

- споживачах (видобуток i транспортування нафти та газу, машинобудування, комунальної сфери й будiвництва).  

1.Ризик посилення конкуренцiї внаслiдок виходу на ринок нових пiдприємств по виробництву труб.  

Ризик посилення конкуренцiї зумовлений потенцiйною можливiстю виходу на ринок росiйських пiдприємств, якi 

виробляють металургiйну продукцiю.  

З метою мiнiмiзацiї зазначеного ризику ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ":  

- здiйснює iнвестицiї в основнi фонди;  

- 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 та позитивною репутацiєю Товариства 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 НМТЗ". Збереження такої тенденцiї в 

подальшому може негативно позначитися на фiнансово-господарському станi Товариства.  

За для мiнiмiзацiї ризику втрати частки ринку Товариство здiйснює наступнi заходи:  

- диверсифiкацiя клiєнтської бази шляхом виходу на ринки зарубiжних країн. Так за останнi роки, перелiк покупцiв 

нашої продукцiї поповнився новими пiдприємствами Казахстану, Туркменiстану, Узбекистану, Росiї, 

Азербайджану, Бiлорусiї, країн Європейського Союзу, США, країн Близького Сходу та Пiвденно-Схiдної Азiї та iн. 

- вдосконалення процесу виробництва, застосування новiтнiх технологiй з метою пiдвищення якостi продукцiї та 

закрiплення лiдерства ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" в тих сегментах, в яких Товариство працює сьогоднi;  
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- пiдвищення стандарту спiввiдношення цiна/якiсть продукцiї ;  

- укладення контрактiв з основними клiєнтами, що передбачають довгострокове спiвробiтництво у частинi поставки 

та обслуговування продукцiї Товариства 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 Товариства.  

Як вихiд iз залежностi вiд рiвня iнфляцiї, Товариство 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 Товариством означених вище заходiв не є гарантiєю усунення цього ризику.  

Основною сировиною для пiдприємства є вуглецева та низьколегована сталь. Постачальниками основної сировини 

для органiзацiї виробничого процесу на ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" є вiтчизнянi (ВАТ "Запорiзький металургiйний 

комбiнат"  м.  Запорiжжя, ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iлiча" м.Марiуполь), а також iноземнi 

пiдприємства (ВАТ ""Магнiтогорський металургiйний комбiнат" м. Магнiтогорськ).  

Динамiка цiн на основну сировину для виробництва труб у 2013 роцi мала тенденцiю до спаду. В цiлому за рiк цiна 

сировини знизилася на 11%. Динамiка цiн на сировину вiдповiдає загальнодержавним змiнам цiн на сировину та 

матерiали i зумовлена об'єктивними факторами. 

Товариство має достатнiй вибiр постачальникiв сировини, щоб не залежати вiд одного з них. Також Товариство має 

змогу мiняти постачальникiв в залежностi вiд наявностi матерiалу, його якостi та цiни.  

У всьому свiтi труби знаходять все бiльш широке застосування  i їх використання визначає технiчний рiвень 

бiльшостi найважливiших господарських комплексiв, таких як паливно-енергетичний, машинобудiвний, житлово-

комунальний, агропромисловий та багато iнших.  

Аналiз свiтових тенденцiй використання труб i виробiв з них за останнi 7-10 рокiв свiдчить, що основна область 

застосування сталевих труб - це рiзнi види трубопроводiв (бiльше 50% вiд загального обсягу виробництва). Для їх 

спорудження використовують труби зварнi великих дiаметрiв, нафтопровiднi зварнi та безшовнi труби,  

водогазопровiднi зварнi  труби  i  труби  катанi  загального призначення.  Близько  20%  свiтового  товарообiгу  

сталевих  труб  доводиться  на  нарiзнi труби нафтового сортаменту.  Приблизно 30% труб, що випускаються, 

використовується споживачами в машинобудiвних галузях як напiвфабрикати з метою виробництва деталей, вузлiв 

та елементiв конструкцiй машин i механiзмiв. 

Основнi споживачi металопродукцiї - базовi галузi промисловостi - машинобудування, автомобiлебудування, 

будiвництво та iн.  На найближчу перспективу у продукцiї чорної металургiї немає конкурентiв i немає реальних 

замiнникiв. 

Вимоги до металопродукцiї (в частинi механiчних властивостей, корозiйної стiйкостi, вiдсутностi дефектiв та iн.) 

постiйно розширюються. Спроможнiсть споживачiв металопродукцiї повнiстю залежить вiд стану свiтової 

економiки. 

В даний час багато що говорить про перехiд трубної пiдгалузi на якiсно новий етап розвитку, який характерний 

ускладненням умов експлуатацiї та розширенням стандартами прав споживачiв щодо посилення вимог до якостi 

продукцiї, а також безаварiйностi її функцiонування. 

При цьому мають мiсце основнi тенденцiї: 

   регламентацiя способiв виробництва сталей, з яких виготовляються труби, i способiв виробництва труб (в рядi 

стандартiв регламентується спосiб виплавки сталi, вводяться обмеження по пластичнiй деформацiї пiсля 

термообробки, в рядi стандартiв на зварнi труби обумовлюється, яким способом повиннi бути зваренi труби); 

   пiдвищенi вимоги до механiчних, фiзичних (мiцнiсть, в'язкiсть, i т.д.) i фiзико-хiмiчних (корозiйна стiйкiсть, 

холодостiйкiсть, жаромiцнiсть та iн.) властивостей матерiалу; 

   пiдвищенi вимоги до методiв контролю якостi труб (гiдро випробування, неруйнiвнi методи контролю); 

  розширення застосування видiв з'єднань нарiзних труб з пiдвищеними експлуатацiйними характеристиками; 

  широке впровадження нових видiв трубної продукцiї, зокрема, труб з двох-i тришаровими полiмерними 

покриттями, труб iз зовнiшньої i внутрiшньої футеровкою) та iн; 

  постiйне пiдвищення попиту на продукцiю з захисними покриттями (оцинкованi, дифузiйно-оцинкованi, 

нiкельованi труби, труби з алюмiнiєвими i полiмерними покриттями); 

  пiдвищенi вимоги до захисту труб вiд ушкоджень та корозiї в процесi транспортування та зберiгання, а також до 

виду i якостi маркування, таврування i упаковки продукцiї. 

 Цi тенденцiї до пiдвищення споживчих властивостей спостерiгаються на ринках безшовних бурильних, обсадних, 

насосно-компресорних i магiстральних гарячекатаних труб для газо-i нафтопроводiв.  

Аналiз показує, що пiдвищеним попитом на ринку користуються газо-i нафтопровiднi труби пiдвищеної 

довговiчностi у корозiйно активних високо мiнералiзованих i що мiстять сiрководень середовищах.  

В даний час iнтенсивно розробляються програми освоєння найбiльших за свiтовими масштабами глибоководних 

родовищ нафти на шельфах захiдної Африки, сходу обох американських континентiв, чорноморського шельфу. 
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Реалiзацiя цих програм нерозривно пов'язана з пiдвищенням надiйностi та довговiчностi трубопроводiв, для 

виготовлення яких необхiднi низько вуглецевi i високо  легованi корозiйностiйкi труби. 

Частка експортних замовлень в загальному обсязi продажiв заводiв труб склала близько 80%. Збiльшується 

споживання безшовних труб в Українi. Найбiльш iстотний прирiст продажiв у порiвняннi з минулим роком 

вiдзначений у сегментi гарячекатаних труб загального призначення.  

Планується зростання попиту на труби нафтогазового сортаменту, яке обумовлене збiльшенням видобутку нафти i 

газу на старих родовищах i роботами з освоєння шельфу Азово-Чорноморського басейну i в акваторiї Азовського 

моря.  

Основними споживачами труб українського виробництва є країни СНД. Протягом 2013 року збiльшилася поставка 

труб рiзного сортаменту до країн Європи. 

Прiоритетною дiяльнiстю пiдприємства є виробництво труб рiзного призначення. А саме: 

Виробництво труб великого сортаменту за вiтчизняними стандартами  (Труби сталевi електрозварнi прямошовнi 

дiаметром 1020 мм, товщина стiнки 10,0-15,0 мм для газонафтопроводiв);  

Виробництво труб середнього сортаменту за вiтчизняними стандартами (Труби сталевi зварнi прямошовнi для 

магiстральних газонафтопроводiв, дiаметром 159-530 мм, товщина стiнки 5,0-10,0 мм;  

Дiлянка iзоляцiйного покриття труб (Труби сталевi зварнi прямошовнi дiаметром 114-530 мм з зовнiшнiм 

антикорозiйним полiетиленовим покриттям для магiстральних газонафтопроводiв);  

Виробництво труб середнього сортаменту за закордонними стандартами (Специфiкацiя для трубопроводiв 

дiаметром 168,3-508,0 мм, товщина стiнки 5,2-10,3 мм);   

Виробництво труб малого дiаметру та профiлей за вiтчизняними стандартами (Труби сталевi водогазопровiднi 

дiаметром 17-114 мм, товщина стiнки 2,0-4,5 мм; сурми сталевi зварнi профiльнi розмiром 17х17 - 100х80 мм, 

товщина стiнки 1,5-4,0 мм;);  

Виробництво труб малого дiаметру та профiлей за закордонними стандартами (Зварнi полi профiлi, виготовленi 

холодним засобом та призначенi для будiвництва з металоконструкцiй, виготовлених з низьколегованих та 

дрiбнозернистих конструкцiйних сталей дiаметр 17-114,3 мм, товщина стiнки 2,0-4,0 мм розмiр 17х17-100х80 мм, 

товщина стiнки 1,5-4,0);  

Сучаснi технологiї й устаткування, система контролю якостi та iспитiв продукцiї забезпечують постачання труб 

згiдно технiчних вимог споживачiв, цiлком вiдповiдають вимогам нацiональних i мiжнародних стандартiв (API 5L, 

DIN, EN, ASTM).  

В 2013 роцi освоєно виробництво труб по американському стандарту API 5CT: труби дiаметром 168-508мм iз 

товщиною стiнки до 10мм.  

Залежнiсть вiд сезонних змiн: 

Загальний обсяг виробництва труб у 1-му кварталi 2013р. - 55 626 тонн; 

Загальний обсяг виробництва труб у 2-му кварталi 2013р. - 66 794 тонн; 

Загальний обсяг виробництва труб у 3-му кварталi 2013р. - 60 489 тонн; 

Загальний обсяг виробництва труб у 4-му кварталi 2013р. - 43 836 тонн. 

В 2013 роцi на ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" реалiзованi та розпочата реалiзацiя наступних iнвестицiйних проектiв: 

Комплекс по виробництву труб середнього сортаменту (КВТСС) 

-Удосконалення калiбрувань валкового iнструменту стана ТЕЗА 159-529 для труб дiаметром 159 - 168мм; ефект вiд 

проекту - знижено витрату металу i збiльшено вихiд придатної продукцiї. 

-Освоєння виробництва труб з тришаровим полiетиленовим покриттям вiдповiдно до вимог нової редакцiї DIN 

30670:2012 ; ефект вiд проекту - впроваджено нове лабораторне обладнання в ЦЗЛ (диференцiйний скануючий 

калориметр ) , що забезпечило проведення контролю технологiї виробництва труб iз зовнiшнiм тришаровим 

антикорозiйним покриттям вiдповiдно до вимог зарубiжних стандартiв . 

-Модернiзацiя системи контролю зусилля притиску листоправильної машини; ефект вiд проекту - забезпечений 

якiсний контроль i дотримання настроювальних параметрiв обладнання, що позитивно позначається на якостi 

правки рулонного прокату перед завданням у стан. 

-Впровадження окремо розташованого кантувача рулонiв; ефект вiд проекту - зниженi витрати на капiтальнi 

ремонти електромостових кранiв, дотримуються правила експлуатацiї вантажопiдiймальних механiзмiв . 

-Модернiзацiя заднього упору на гiдропресах № 1,3; ефект вiд проекту - проведено модернiзацiю заднiх упорiв на 

г/п № 1,3 з метою пiдвищення виходу придатної продукцiї. 

-Комплексна модернiзацiя вхiдної частини стану ТЕЗА " 159-529 "; ефект вiд проекту - виконано роботи з 

модернiзацiї обладнання вхiдної частини з метою розширення сортаменту, що випускається; забезпечено 

виробництво труб дiаметром 426 - 530мм з товщиною стiнки 11мм iз сталi 20 вiдповiдно до вимог вiтчизняних 

стандартiв. 

-Модернiзацiя iснуючого окремо розташованого гратознiмача внутрiшнього грату для труб дiаметром 219 - 273мм; 

ефект вiд проекту - пiдвищено вихiд придатної продукцiї , шляхом забезпечення процесу зняття внутрiшнього грату 

на окремо розташованому гратознiмачу. 

-Модернiзацiя гiдропроводiв на гiдропресах № 1-4; ефект вiд проекту - проект спрямований на зниження витрат на 

виробництво, забезпечення дотримання Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiологiчного 
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благополуччя населення" , зниження простоїв обладнання. 

-Модернiзацiя обладнання системи простежуваностi i контролю якостi продукцiї, що випускається; ефект вiд 

проекту - забезпечена стабiльна i надiйна робота системи простежуваностi шляхом впровадження промислових 

комп'ютерiв. 

-Модернiзацiя ультразвукової установки НКУ - 025 в лiнiї стану ТЕЗА "159-529"; ефект вiд проекту - забезпечена 

стабiльна робота дефектоскопа в лiнiї стану ТЕЗА 159 - 529мм. 

-Придбання компрессора на експортну дiлянку; ефект вiд проекту - знижено витрату електроенергiї на вироблення 

стисненого повiтря, шляхом впровадження гвинтового компресора на експортну дiлянку. 

-Удосконалення калiбрувань валкового iнструменту стана ТЕЗА 159-529 для труб дiаметром 508 - 530 мм; ефект вiд 

проекту - зниженi витрати металу i збiльшено вихiд придатної продукцiї. 

-Удосконалення калiбрувань унiверсального валкового iнструменту для труб дiаметром 325, 355 мм; ефект вiд 

проекту - знижено витрату металу i збiльшено вихiд придатної продукцiї. 

Ведуться роботи по реалiзацiї наступних iнвестицiйних проектiв з термiном закiнчення в 2014 роцi: 

-Придбання електромагнiтних шайб на склад готової продукцiї; суть проекту - забезпечення вiдвантаження готової 

продукцiї. 

-Придбання резервних пiрометрiв на ЛТО i зварювальний генератор стана ТЕЗА 159 - 530мм; суть проекту - 

виключити можливiсть аварiйних простоїв основного технологiчного обладнання , через вихiд з ладу пiрометрiв 

контролю температури розiгрiву кромок трубної заготовки зварювальним генератором i температури процесу 

локальної термiчної обробки поздовжнього зварного шва , замiна зношеного пiрометра в СМ шляхом придбання 

резервного устаткування. 

-Впровадження обладнання для управлiння i вiзуалiзацiї зусиль у клiтях формувального стана ТЕЗА 159 - 529мм; 

суть проекту - пiдвищення виходу придатної продукцiї  

-Удосконалення калiбрувань валкового iнструменту стана ТЕЗА 159-529 для труби дiаметром 273мм; суть проекту - 

зниження витрати металу при виробництвi труб дiаметром 273мм. 

-Удосконалення калiбрувань валкового iнструменту стана ТЕЗА 159-529 для труби дiаметром 406мм; суть проекту - 

зниження витрати металу при виробництвi труб дiаметром 406мм. 

-Придбання трансформатора на зварювальний генератор в лiнiї стану ТЕЗА 159-529; суть проекту - забезпечити 

безаварiйну роботу зварювального генератора стана ТЕЗА 159 - 529мм. 

-Модернiзацiя електропривода механiзму № 4 , 6 розмотувача рулонiв стана ТЕЗА 159-529; суть проекту - 

придбання i монтаж нових електродвигунiв з частотними електроприводами векторного керування асинхронними 

двигунами з короткозамкненим ротором i пiдвищеним пусковим моментом. 

Трубоелектрозварювальний цех №3 (ТЕЗЦ№3) 

-Придбання унiверсальних профiлюючих клiтей ; ефект вiд проекту - виконана замiна зношеного обладнання. 

-Впровадження системи мiрного рiзу труб на ТОС, розбраковки труб та контролю швидкостей приводiв формовки 

та калiбрування на станах № 5,7,9; ефект вiд проекту - виключено попадання замовнику неякiсної трубної продукцiї 

та забезпечена стабiльна робота контролера системи управлiння мiрного рiзу на ТВЗ, а також контролю швидкостей 

мiж приводами формувального i калiбрувального станiв , шляхом впровадження системи мiрного рiзу на ТВЗ, 

разбраковки труб та контролю швидкостей приводiв формовки та калiбрування станiв № 5,7,9. 

-Модернiзацiя зварювального генератора на станi № 9; ефект вiд проекту - знижено витрату електроенергiї. 

-Придбання компресора; ефект вiд проекту - знижено витрату електроенергiї на вироблення стисненого повiтря 

шляхом впровадження гвинтового компресора в ТЕСЦ № 3. 

Ведеться реалiзацiя iнвестицiйного проекту з термiном закiнчення в 2014 роцi: 

-Придбання пакувальних машинок; суть проекту - замiна зношеного обладнання. 

Ремонтно-механiчний цех (РМЦ) 

Ведеться реалiзацiя iнвестицiйного проекту з термiном закiнчення в 2014 роцi: 

-Вiдхiд вiд використання природного газу на ковальському дiлянцi; суть проекту - знизити витрати газу при 

виконаннi ковальських операцiй з використанням нагрiву заготовок в газовiй печi, зниження витрат на утримання 

газової печi i iндукцiйної установки для напайки рiзцiв шляхом впровадження однiєї установки iндукцiйного 

нагрiву. 

-Модернiзацiя стельового освiтлення; суть проекту - впровадити енергозберiгаючi свiтловi прилади з застосуванням 

ламп меншої потужностi i з максимальною свiтловою вiддачею , що дозволить знизити витрату електроенергiї. 

Центральна заводська лабораторiя (ЦЗЛ) 

-Комплексне придбання лабораторного обладнання для проведення випробувань труб з покриттям; ефект вiд 

проекту - зниженi витрати на проведення перiодичних випробувань труб з антикорозiйним двох - тришаровим 

покриттям вiдповiдно до вимог вiтчизняних i зарубiжних стандартiв на сторонi. 

Ведеться реалiзацiя iнвестицiйних проектiв з термiном закiнчення в 1 - му пiврiччi 201 : 

-Придбання лабораторного обладнання для ПАТ " IНТЕРПАЙП НМТЗ ", з метою включення пiдприємства до 

списку схвалених постачальникiв компанiї SHELL; суть проекту - в рамках проекту планується придбання 

лабораторного обладнання для визначення твердостi за методом Вiкерса i устаткування для виготовлення 

плоскопараллельних шлiфiв i дослiджень макро- i мiкроструктури зварного з'єднання i основного металу; проект 
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спрямований на забезпечення виконання контролю продукцiї вiдповiдно з додатковими вимогами специфiкацiї DEP 

31.40.20.37 -2010 Line Pipe for Critical Service з метою включення пiдприємства до списку схвалених постачальникiв 

компанiї SHELL i тим самим збiльшити обсяги продажiв труб на ринках NAFTA i БС i ПА . 

-Придбання розривної машини з екстензометри для проведення випробувань труб з полiетиленовим покриттям; 

суть проекту - придбання унiверсальної випробувальної машини з екстензометром для проведення здавальних 

випробувань полiетиленового покриття труб вiдповiдно до вимог DIN 30670, ISO21809 - 1. 

Служба метрологiї (СМ) 

Ведеться реалiзацiя iнвестицiйного проекту з термiном закiнчення в 1 -му кварталi 2014 : 

-Придбання калiбратора тиску DPI 610 з виносними датчиками; суть проекту - придбання калiбратора тиску DPI 

610 з виносними датчиками , замiсть зношеного, з метою забезпечення калiбрування перетворювачiв тиску в 

умовах заводу i виключення витрат з калiбрування перетворювачiв тиску на сторонi. 

Паросиловий цех (ПСЦ) 

 -Вiдхiд вiд використання хлору при доочищенню води з переходом на гiпохлорит натрiю; ефект вiд проекту - 

виключений хлор як хiмiчно небезпечний фактор на пiдприємствi . 

-Модернiзацiя трубопроводiв зворотного циклу ВЧ- води; ефект вiд проекту - знижено витрату пожежно- питної 

води , використовуваної для пiдживлення ВЧ- циклу в КПТСС шляхом замiни зношених трубопроводiв i 

обладнання . 

Електроцех (ЕЦ) 

-Модернiзацiя зовнiшнього освiтлення територiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" ; ефект вiд проекту - знижено витрату 

електроенергiї при освiтленнi територiї заводу шляхом впровадження енергозберiгаючого освiтлювального 

обладнання та обладнання для контролю годин горiння свiтильникiв. 

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

Трубна промисловiсть у свiтовому масштабi належить до виробничих галузей, якi характеризуються стiйкими 

вимогами до якостi продукцiї, її видiв i сортаменту.  

Свiтовий попит на безшовнi сталевi труби за останнi 10-12 рокiв коливається в межах 18-22 млн. тонн на рiк, а 

рiвень виробничих потужностей з випуску безшовних труб складає в свiтi 32 - 34 млн. тонн. 

При очевидному переваженнi пропозицiї на труби над попитом на них, конкурентоспроможнiсть продукцiї трубних 

заводiв забезпечується, в першу чергу, якiстю продукцiї, обумовленою рiвнем технiчної оснащеностi пiдприємств. 

Природно, що покупець вiддає перевагу тим виробникам, чия продукцiя за iнших рiвних умов (цiна, товарний 

вигляд, оперативнiсть поставки, тощо) має пiдвищенi споживчi властивостi - мiцнiсть, довговiчнiсть, точнiсть i 

тощо. 

Ситуацiя, що склалася, в українськiй трубнiй промисловостi визначає необхiднiсть термiнової її модернiзацiї. Для її 

здiйснення потрiбно системний, комплексний пiдхiд, розробка ясної стратегiї, що передбачає пiдготовку детальних 

технологiчних завдань, розробку вiдповiдних проектiв, їх технiко-економiчнi обгрунтування. 

У першу чергу слiд визначитися з перспективною спецiалiзацiєю, iншими словами, визначити види труб, якi 

зможуть стати основою виробничих програм українських трубних заводiв мiнiмум у доступнiй для огляду 

перспективi. В умовах зростаючої конкуренцiї ця обставина здобуває особливу значимiсть. Аналiз тенденцiй 

свiтового ринку сталевих труб свiдчить про те, що основна частка труб, що виготовляються, близько 70 %, повинна 

реалiзовуватися на внутрiшньому ринку, оскiльки експорт iншої частини бiльш 30 % виробничих потужностей 

неминуче приводить до антидемпiнгових обмежень. Обсяги експорту можуть бути збiльшенi за рахунок 

пiдвищення якостi труб до рiвня, що перевищує можливостi закордонних конкурентiв i їх реалiзацiї у виглядi 

елементiв рiзного виду встаткування, наприклад, теплообмiнникiв, опрiснювачiв, деталей, що використовуються у 

машинобудiвних галузях, колiсних пар i так далi. Така тенденцiя характерна для багатьох закордонних виробникiв. 

Вище вказанi обставини повиннi бути врахованi при здiйсненнi модернiзацiї. 

Iншим актуальним напрямком є iстотне пiдвищення якостi труб. Останнiм часом рiзко зросли вимоги до точностi 

розмiрiв, стану поверхонь, механiчним властивостям, структури металу. До труб, що використовуються в 

енергетичних установках i агресивних середовищах, у цивiльному i промисловому будiвництвi обов'язковою 

умовою стають гарантiї мiнiмальних залишкових напруг, забезпечення специфiчних вимог до мiкрорельєфу 

поверхнi, до iнших характеристик, що забезпечують їхню експлуатацiйну надiйнiсть. 

 У межах трубної галузi України основними конкурентами пiдприємства за окремими типорозмiрами труб є  ПАТ 

"Днiпропетровський трубний завод (м. Днiпропетровськ), ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iменi 

Iллiча (м. Марiуполь), ПАО "Комiнмет" (м. Днiпропетровськ). 

     Основними конкурентами на росiйському ринку по всьому сортаменту продукцiї є  пiдприємства, якi входять в 

Трубну металургiйну компанiю (ТМК)  i Групу ЧТПЗ (ВАТ "Першоуральський Новотрубний завод" (м. 

Першоуральськ), ВАТ "Челябiнський трубний завод" (м. Челябiнськ).    

     Загострення конкуренцiї на зовнiшнiх ринках всiх видiв металопродукцiї змушує компанiї України боротися за тi 

канали збуту, що залишаються. I в цьому сенсi збереження позицiй на ринку Росiйської Федерацiї є важливим 

фактором зниження ризикiв для вiтчизняної трубної пiдгалузi. 

Основними конкурентами металургiйних пiдприємств України в Європi є металургiйнi комбiнати Нiмеччини, 

Францiї, Iталiї, Польщi, Словаччини, а на Сходi - комбiнати Китаю, Iндiї, Пiвденної Кореї.   
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Росiйська металургiя за будь-яких потрясiнь свiтової економiки має додатковий запас мiцностi в порiвняннi з 

українським ГМК. Бiльш низька собiвартiсть, кращi сортамент i якiсть продукцiї забезпечують металургiйним 

комбiнатам Росiї бiльшi прибутки i, як результат, великi фiнансовi можливостi, якi використовуються, головним 

чином, для розвитку та якнайшвидшої модернiзацiї виробництва.   

Незважаючи на зазначенi вище фактори, труби виробництва ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" користуються стабiльним 

попитом на росiйському ринку.   

Бiльшiсть трубної продукцiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" за своїми технiчними характеристиками не поступається 

закордонним аналогам.   

Але конкуренцiя на трубному ринку дуже висока, тому  пiдприємство шукає напрямки й регiони для  просування 

своєї продукцiї.    

У зв'язку з цим Товариству, в цiлях пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї, що виробляється, необхiдно 

здiйснити комплекс органiзацiйно-технiчних заходiв по зниженню споживання паливно-енергетичних ресурсiв, 

пiдвищити конкурентоздатнiсть продукцiї на основних ринках збуту за рахунок розширення сортаменту, 

пiдвищення якостi, зниження затрат на виробництво та здiйснення програми технiчного переобладнання. 

ПЕРСПЕКТИВНI ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЕМIТЕНТА 

Основне завдання Товариства на 2014 рiк - органiзацiя ефективної виробничо-господарської дiяльностi Товариства 

з метою задоволення потреб наших клiєнтiв i створення вартостi для наших акцiонерiв. Для виконання цих завдань 

необхiдно забезпечити:  

- зниження витрат на виробництво продукцiї за рахунок рацiонального використання матерiальних, трудових, 

паливно-енергетичних i iнших видiв ресурсiв, упровадження енергозберiгаючих технологiй;  

- пiдвищення ефективностi функцiонування Системи управлiння якiстю, Системи охорони навколишнього 

середовища, зростання рiвня трудової й технологiчної дисциплiни, посилення вимог по вхiдному контролю 

отриманої Товариством сировини, матерiалiв та напiвфабрикатiв, а також по контролю якостi вiдвантажуваної 

продукцiї, вдосконалення органiзацiї i планування виробництва;  

- виконання заходiв щодо технiчного переозброєння виробництва та пiдтримки технiчного рiвня, модернiзацiї 

устаткування, упровадження прогресивних науково-технiчних розробок, освоєння нових видiв продукцiї з метою 

зростання якiсних показникiв продукцiї, що випускається, пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї i 

розширення ринкiв збуту;  

- пiдвищення продуктивностi працi за рахунок упровадження кращих практик, залучення свiтового досвiду, 

оптимiзацiї та унiфiкацiї процесiв.  

Черговими Загальними зборами Товариства планується затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2014 

роцi: 

1.Виконання програми реалiзацiї продукцiї та фiнансових показникiв дiяльностi пiдприємства: 

1.1. вiдвантажити продукцiї на суму -                                   1 740 000 тис. грн. 

1.2. труб сталевих електрозварних, всього -                         259 015 тонн. 

1.3. Здiйснити комплекс органiзацiйно-технiчних заходiв по зниженню споживання паливно-енергетичних ресурсiв. 

1.4. Пiдвищити конкурентоздатнiсть продукцiї на основних ринках збуту за рахунок розширення сортаменту, 

пiдвищення якостi, зниження затрат на виробництво та здiйснення програми технiчного переобладнання. 

Проекти, якi знаходяться в стадiї розробки та планується прийняти до реалiзацiї в 2014 роцi: 

-Розробка автоматизованої системи вимiрiв геометричних параметрiв труб в КВТСС. 

-Установка коробок швидкостей на формувальному i калiбрувальному станi № 8 в ТЕЗЦ № 3. 

-Впровадження механiзованого устаткування для вiзуального контролю якостi зварного з'єднання труб на 

здавальних решiтках ОТК в КВТСС. 

-Придбання гратознiмача внутрiшнього грата з механiзмом дроблення грата в КВТСС. 

-Модернiзацiя системи простежуваностi продукцiї в КВТСС. 

-Комплексне придбання лабораторного обладнання в СМ. 

-Комплексне придбання обладнання для хiм. Лабораторiї ЦЗЛ. 

-Придбання дефектоскопа в ТЕЗЦ № 3. 

-Модернiзацiя АСКОЕ. 

-Модернiзацiя системи подачi теплоносiя до структурних пiдроздiлiв заводу в опалювальний перiод. 

-Модернiзацiя зварювального генератора на станi № 8 в ТЕЗЦ № 3. 

-Модернiзацiя пневмооборудования в ТЕЗЦ № 3. 

-Придбання твердосплавних матриць на прес -автомат " Аїда " в НП. 

-Модернiзацiя головних приводiв прес- автоматiв Аїда "FT 250 i FT 400 в НП. 

-Модернiзацiя приводiв агрегату порiзки рулонiв (АПР ) в НП. 

-Модернiзацiя стельового освiтлення в штампувальний вiддiленнi прольоту ЕЖ в НП. 

Постачальниками сировини, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання для пiдприємства є 

ПАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат"      м.  Запорiжжя, ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. 

Iллiча" м. Марiуполь та ВАТ ""Магнiтогорський металургiйний комбiнат" м. Магнiтогорськ.  
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Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які 

значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, 

включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування  

Виробнича стратегiя Товариства передбачає проведення технiчного переозброєння та упровадження новiтнiх 

технологiй, що дозволяє збiльшити об'єми виробництва, полiпшити якiсть i розширити сортамент продукцiї, що 

випускається, понизити витрати i пiдвищити екологiчну чистоту виробництва.  

У звiтному 2013 роцi освоєно 33 417 тис. грн. капiтальних вкладень: з них за планом модернiзацiї та реконструкцiї 

устаткування, будiвель i споруд, що виконуються в перiод проведення поточних та капiтальних ремонтiв витрачено 

23 868 тис. грн.; за планом фiнансування iнвестицiйних проектiв та за планом придбання основних засобiв - 9 549 

грн. Витрати на необоротнi матерiальнi активи склали 1 335 тис грн. Протягом 2013 року були вiдчуженi активи, якi 

застарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби на суму 3 102 тисяч гривень.  

У 2014 роцi планується розробити i прийняти до реалiзацiї в 2014 роцi наступнi проекти: 

-Розробка автоматизованої системи вимiрiв геометричних параметрiв труб в КВТСС. 

-Установка коробок швидкостей на формувальному i калiбрувальному станi № 8 в ТЕЗЦ № 3. 

-Впровадження механiзованого устаткування для вiзуального контролю якостi зварного з'єднання труб на 

здавальних решiтках ОТК в КВТСС. 

-Придбання гратознiмача внутрiшнього грата з механiзмом дроблення грата в КВТСС. 

-Модернiзацiя системи простежуваностi продукцiї в КВТСС. 

-Комплексне придбання лабораторного обладнання в СМ. 

-Комплексне придбання обладнання для хiм. Лабораторiї ЦЗЛ. 

-Придбання дефектоскопа в ТЕЗЦ № 3. 

-Модернiзацiя АСКОЕ. 

-Модернiзацiя системи подачi теплоносiя до структурних пiдроздiлiв заводу в опалювальний перiод. 

-Модернiзацiя зварювального генератора на станi № 8 в ТЕЗЦ № 3. 

-Модернiзацiя пневмооборудования в ТЕЗЦ № 3. 

-Придбання твердосплавних матриць на прес -автомат " Аїда " в НП. 

-Модернiзацiя головних приводiв прес- автоматiв Аїда "FT 250 i FT 400 в НП. 

-Модернiзацiя приводiв агрегату порiзки рулонiв (АПР ) в НП. 

-Модернiзацiя стельового освiтлення в штампувальний вiддiленнi прольоту ЕЖ в НП. 

Орiєнтовний бюджет проектiв складає - 23 000,0 тис.грн. 

         У рамках придбання основних засобiв у 2013 роцi: 

- комерцiйний вузол облiку газу на ТФК , для забезпечення контролю споживання газу; 

- в СМ придбанi мийка лабораторна i сушарка для мийки, замiсть зношеного обладнання; 

- еталони твердостi МТР ( HRC) в СМ замiсть зношених; 

- водонагрiвач води 30 л для забезпечення миття лабораторного посуду лабораторiї мехвипробувань ЦЗЛ ; 

- пиловловлювачi IРП - 1 , 5 для ППЦ замiсть зношеного обладнання; 

- автомати газводи для КПТСС i ТЕСЦ № 3 , з метою забезпечення питного режиму; 

- вимiрювач концентрацiї зважених часток ИКВЧ - В3, для контролю запиленостi на дiлянцi полiмерного покриття; 

- фрези для нанесення надрiзiв на ударних зразках , в рамках модернiзацiї iнструменту для забезпечення якiсного 

виготовлення надрiзiв на ударних зразках в ЦЗЛ; 

- електроолiвець EVZ 022 для нанесення якiсної маркування на зразках лабораторiї мехвипробувань ЦЗЛ.  

      Придбання основних засобiв в 2014 роцi: 

     У пiдроздiли заводу планується придбати: 

- сатуратори у пiдроздiли заводу; 

- лабораторне та контрольно-вимiрювальне обладнання; 

- iншi основнi засоби. 

 Орiєнтовнi сумарнi витрати складуть 365,0 тис.грн. 

Фiнансування реконструкцiї об'єктiв промислового та непромислового характеру та придбання обладнання 

здiйснюється за рахунок власних коштiв Товариства.  

Товариство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв iз-за їх 

високої вартостi. 

Товариство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв iз-за їх 

високої вартостi.  

Придбання запасiв за останнi п'ять рокiв збiльшується пропорцiйно зростанню товарної продукцiї.  

Протягом наступного року Товариство планує продовжувати поступову замiну зношеного обладнання на нове. 

 

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 
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зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, 

застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація 1.Правочини ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ" з власниками iстотної участi: 

 На 31.12.2012 року i 31.12.2013 року за ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" залишається кредиторська заборгованiсть за 

отриманi позики  вiд власника iстотної участi IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД: 

- згiдно Договору позики №1 вiд 14.02.2008 року залишок позики на початок року складає суму 5500 тис. доларiв. - 

гривневий еквiвалент  43961 тисяча; за 2013 рiк Товариство отримало позику  на суму 4740 тис. доларiв i погасило 

позику в сумi 9700 тисяч доларiв. Залишок непогашеної суми позики по договору №1 мiж Товариством ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ"  та IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД станом на 31.12.2013 року становить 540 тисяч доларiв - 

гривневий еквiвалент 4316 тисяч; 

- за договором про надання кредитної лiнiї № NMTZ -EUR  вiд 14.07.2008 року залишок на початок року становив 

суму 450 тисяч євро - гривневий еквiвалент 4742 тисячi гривень. 

За 2013 рiк Товариство погасило позику в сумi 160 тисяч євро. Залишок позики на 31.12.2013 року - 290 тисяч євро, 

що становить 3202 тисячi гривень. 

Протягом 2013 року  були укладенi правочини з власниками iстотної участi: 

Дата : Договiр купiвлi - продажу цiнних паперiв № 6 вiд 19.07.2013р.:  

Сторони правочину:  

Продавець: Товариством ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". 

Покупець:    IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД. 

Предмет договору - продаж (передача у власнiсть) ранiше викуплених цiнних паперiв власного випуску в кiлькостi 

292400 штук.   

Сума договору 114 036 грн.  

Пiдстава укладання - майновi iнтереси Продавця, що не суперечать чинному        законодавству України;  

 

2.Протягом 2013 року правочини мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", його дочiрнiми/залежними пiдприємствами,  з 

одного боку, членами Наглядової ради або членами Правлiння,  з iншого боку, не укладались.  

3.Правочини, укладенi протягом 2013 року ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" з   афiлiйованими особами:  

 

Договiр У543/2006 вiд 01.09.2006 р., пролонгацiя договору щорiчна.  

Сторони правочину: 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕРПАЙП Україна" (скорочено ТОВ "IНТЕРПАЙП Україна") - 

покупець. 

Товариство ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ - продавець. 

Предмет договору: договiр на поставку продукцiї. 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх додаткових угод.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя продукцiї.  

Методика цiноутворення: Розрахунки за даним договором здiйснюються в нацiональнiй валютi України, в 

безготiвковiй формi шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок продавця. Контрактнi цiни 

погоджуються у кожнiй додатковiй угодi що пiдписується уповноваженими представниками сторiн, завiряється 

печатками сторiн i є невiд'ємною частиною цього договору. 

 

Договiр У740/2008 вiд 22.12.2008 р. 

Сторони правочину: 

Предмет договору: договiр на поставку трубної продукцiї.  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя трубної продукцiї.  

Методика цiноутворення: Розрахунки за даним договором здiйснюються в нацiональнiй валютi України, в 

безготiвковiй формi шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок продавця. Цiна на продукцiю 

узгоджується у кожнiй специфiкацiї i визначається на базисних умовах поставки. Специфiкацiї пiдписуються 

уповноваженими представниками сторiн, завiряються печатками сторiн i є невiд'ємною частиною цього договору.  

Обсяг реалiзованої продукцiї за 2013рiк ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" складає 413 423,3 тис. грн.  

 

Договiр У178/2009 вiд 01.04.2009 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" - "Замовник".  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - "Виконувач". 

Предмет договору: виконання робiт по нанесенню iзоляцiйного покриття на трубну продукцiю.  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: виконання робiт.  

Методика цiноутворення: Розрахунки за даним договором здiйснюються в нацiональнiй валютi України, в 
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безготiвковiй формi шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок продавця. Вартiсть робiт 

узгоджується у кожнiй специфiкацiї. Специфiкацiї пiдписуються уповноваженими представниками сторiн, 

завiряються печатками сторiн i є невiд'ємною частиною цього договору.  

Вартiсть виконаних робiт за 2013 рiк складає 683,5 тис. грн. 

 

Договiр 81/11 вiд 01.04.2011р. пролонгацiя договору щорiчна. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" - "Довiритель".  

ПАТ"IНТЕРПАЙП НМТЗ" - "Повiрений". 

Предмет договору: Повiрений за винагороду i за рахунок Довiрителя виконує в Днiпропетровськiй митницi 

наступнi юридичнi дiї,права i обов'язки, за якими набуває безпосередньо Довiритель: оформлення вантажних 

митних декларацiй.  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх додаткiв до договору.  

Пiдстава укладення: виконання доручень.  

Методика цiноутворення: Вiдшкодування витрат Повiреного здiйснюється Довiрителем у валютi понесених витрат, 

вiдповiдно до копiй пiдтверджуючих документiв про наданi послуги. Оплата винагороди Повiреного здiйснюється в 

гривнi.  

Вартiсть виконаних доручень за 2013 рiк складає 127 тис. грн. 

 

Договiр комiсiї №У303/2009/К вiд 11.11.2009 р., пролонгацiя договору щорiчна. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" - "Комiсiонер".  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - "Комiтент". 

Предмет договору: передача трубної продукцiї на комiсiю.  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх доручень.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя трубної продукцiї за комiсiйною схемою.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

додатках до договору.  

Обсяг реалiзованої продукцiї по договору комiсiї за 2013 рiк склав 1 031 461,2 тис. грн. 

В свою чергу, ТОВ ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" ("Комiтент") компенсує всi витрати понесенi "Комiсiонером" в ходi 

виконання доручень "Комiтента", загальна сума яких з урахуванням комiсiйної плати склала 136 728,9 тис. грн. (в 

т.ч. комiсiйна плата склала 66 493,0 тис. грн.). 

 

Договiр 401/11 вiд 14.12.2011р., пролонгацiя договору щорiчна. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" - "Продавець". 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - "Покупець". 

Предмет договору: договiр на поставку металопродукцiї.  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх додаткiв.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя металопродукцiї  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

додатках до договору. 

Вартiсть отриманої металопродукцiї за 2013 рiк склала 28 238 тис. грн.  

 

Договiр 402/11 вiд 14.12.2011р., пролонгацiя договору щорiчна. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" - "Продавець". 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - "Покупець". 

Предмет договору: договiр на поставку металопродукцiї.  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя металопродукцiї.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

специфiкацiй до договору.  

Вартiсть отриманої металопродукцiї за 2013 рiк склала 498 690 тис. грн.  

 

Договiр №542/2006 вiд 01.09.2006р.  

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" - "Продавець". 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - "Покупець". 

Предмет договору: договiр на поставку продукцiї(Товару). 
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Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя продукцiї.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

специфiкацiях до договору. 

Вартiсть отриманої продукцiї за 2013 рiк склала 22 993 тис. грн.  

 

Договiр 569/13 вiд 11.10.2013 р.  

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" - "Продавець". 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - "Покупець". 

Предмет договору: договiр на поставку транспортних засобiв. 

Сума за договором: сума договору 2 162 тис грн.  

Пiдстава укладення: тендер  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлена згiдно домовленостi сторiн. 

Вартiсть отриманої продукцiї за 2013 рiк склала 2162 тис. грн.  

 

Договiр 1000/09 вiд 01.11.2009 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" - Виконавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Замовник. 

Предмет договору: договiр на транспортно-експедицiйне обслуговування вантажiв автомобiльним транспортом. 

Сума за договором: сума договору складається з загальної вартостi послуг наданих по договору.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно Додаткiв, що є невiд'ємною частиною договору.  

Обсяг наданих послуг за 2013 рiк складає 1 430,7 тис. грн. 

Станом на 31.12.2013р. сума дебiторської заборгованостi за операцiями з ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" становить 

6 286,4 тис. грн., сума кредиторської заборгованостi - 167 075,5 тис. грн.  

 

Договiр 141/09/135 вiд 24.02.2009 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ" - "Замовник".  

ПАТ"IНТЕРПАЙП НМТЗ" - "Виконувач". 

Предмет договору: виконання робiт по нанесенню iзоляцiйного покриття на трубну продукцiю.  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: виконання робiт.  

Методика цiноутворення: Розрахунки за даним договором здiйснюються в нацiональнiй валютi України, в 

безготiвковiй формi шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок продавця Вартiсть робiт 

узгоджується у кожнiй специфiкацiї. Специфiкацiї пiдписуються уповноваженими представниками сторiн, 

завiряються печатками сторiн i є невiд'ємною частиною цього договору.  

Вартiсть виконаних робiт за 2013 рiк складає 38139 тис. грн. 

 

Договiр 482 вiд 22.03.2013 р. 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - "Хранитель". 

ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ" - "Власник". 

Предмет договору: Власник передає, а Хранитель приймає на себе зобов'язання по прийому, вiдповiдальному 

зберiганню, вiдправцi трубної продукцiї Власника. Власник зобов'язується компенсувати всi витрати пов'язанi зi 

зберiганням продукцiї.  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: Передача продукцiї на вiдповiдальне зберiгання.  

Методика цiноутворення: Розрахунки за даним договором здiйснюються в нацiональнiй валютi України, в 

безготiвковiй формi шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок продавця. Вартiсть послуг 

становить 0,44грн/тон (без ПДВ) за кожну добу фактичного зберiгання трубної продукцiї.  

Загальна сума наданих послуг з урахуванням компенсацiї витрат з транспортування продукцiї склала 580,1 тис. грн.  

 

Договiр 28 вiд 08.01.2013 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ" - покупець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - продавець. 

Предмет договору: договiр на поставку продукцiї (Товару). 
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Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя продукцiї.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

специфiкацiях до договору.  

Обсяг реалiзованої продукцiї складає 132,4 тис. грн.  

 

Договiр 4/13/127 вiд 18.12 2012 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ" - Продавець. 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Покупець. 

Предмет договору: договiр на поставку продукцiї(Товару). 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя продукцiї. 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

специфiкацiях до договору.  

Обсяг реалiзованої продукцiї складає 1507,4 тис. грн.   

Станом на 31.12.2013р. сума дебiторської заборгованостi за операцiями з ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ" 

становить 1 943,6 тис. грн., сума кредиторської заборгованостi - 1 191,9 тис. грн.  

 

Договiр 082390 вiд 01.10.2008 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - "Замовник".  

ПАТ"IНТЕРПАЙП НМТЗ" - "Виконувач". 

Предмет договору: виконання робiт по нанесенню iзоляцiйного покриття на трубну продукцiю. 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: виконання робiт.  

Методика цiноутворення: Розрахунки за даним договором здiйснюються в нацiональнiй валютi України, в 

безготiвковiй формi шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок продавця Вартiсть робiт 

узгоджується у кожнiй специфiкацiї. Специфiкацiї пiдписуються уповноваженими представниками сторiн, 

завiряються печатками сторiн i є невiд'ємною частиною цього договору.  

Вартiсть виконаних робiт за 2013 рiк складає 12584,4 тис. грн. 

 

Договiр 646/13/523132030 вiд 29.11.2013 р. 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Продавець (Орендодавець).  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - Покупець (Орендар). 

Предмет договору: передача в строкове платне користування нежилих примiщень, за адресою: м. Новомосковськ, 

вул.  Сучкова 115 для органiзацiї роботи лiкувально-профiлактичного вiддiлення  i фельдшерських здравпунктiв. 

Сума за договором: орендна платня щомiсяця в розмiрi 27тис грн.  

Компенсацiя витрат по комунальнiм послугам нараховується щомiсячно в розмiрi 11тис. гривень.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: на пiдставi Акту виконаних робiт, та протоколу договiрної цiни згiдно договору. 

 

Договiр 185/11/110620 вiд 28.12.2010 р. 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Продавець (Орендодавець).  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - Покупець (Орендар).  

Предмет договору: передача в строкове платне користування нежилих примiщень,за адресою м. Новомосковськ, 

вул.  Сучкова 115 для органiзацiї роботи лiкувально-профiлактичного вiддiлення.  

Сума за договором: орендна платня щомiсяця в розмiрi 15тис грн.  

Компенсацiя витрат по комунальнiм послугам нараховується щомiсячно в розмiрi 1тис. гривень.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: на пiдставi Акту виконаних робiт, та протоколу договiрної цiни згiдно договору. 

 

Договiр 511122061 вiд 01.08 2012 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - Продавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ - Покупець. 

Предмет договору: договiр на поставку продукцiї матерiально-технiчного призначення. 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  
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Пiдстава укладення: реалiзацiя продукцiї. 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

специфiкацiях до договору.  

Обсяг реалiзованої продукцiї за 2013 рiк складає 341 тис. грн. 

 

Договiр 511130747 вiд 20.03.2013р. 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Продавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - Покупець.  

Предмет договору: договiр на купiвлю-продаж транспортного засобу. 

Сума за договором: сума договору 116тис грн.  

Пiдстава укладення: тендер.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлена згiдно домовленостi сторiн. 

Вартiсть отриманої продукцiї за 2013 рiк склала 116 тис. грн.  

 

Договiр 611130726 вiд 01.03.2013. 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - Продавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Покупець.  

Предмет договору: договiр на поставку продукцiї матерiально-технiчного призначення 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя продукцiї.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

специфiкацiях до договору.  

Обсяг реалiзованої продукцiї за 2013 рiк складає 229 тис. грн. 

 

Договiр 637100071 вiд 01.12 .2009.р. 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - Виконавець. 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Замовник. 

Предмет договору: договiр на надання послуг по проведенню перiодичних медичних оглядiв робiтникiв замовника. 

Сума за договором: сума договору складає приблизно 190тис грн.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно прейскуранта на медичнi послуги наданого 

виконавцем i узгодженого замовником.   

Обсяг наданих послуг за 2013 рiк складає 135 тис. грн. 

 

Договiр 638122190 вiд 13.08.2012р. 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - Продавець  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Покупець  

Предмет договору: договiр на поставку товарних матерiальних цiнностей. 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя продукцiї. 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

специфiкацiях до договору.  

Обсяг реалiзованої продукцiї за 2013 рiк складає 145 тис. грн. 

 

Договiр 6371106271 вiд 28.12 .2010 р. 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - Виконавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Замовник. 

Предмет договору: договiр на надання послуг по проведенню амбулаторного лiкування i медичного обслуговування 

робiтникiв замовника. 

Сума за договором: сума договору складається з суми додаткiв до договору, що є його не- вiд'ємною частиною.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно прейскуранта на медичне лiкування i медичне 

обслуговування наданого виконавцем i узгодженого замовником.   

Обсяг наданих послуг за 2013 рiк складає 277 тис. грн. 

Станом на 31.12.2013р. сума дебiторської заборгованостi за операцiями з ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" становить 8 
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376,0 тис. грн., сума кредиторської заборгованостi - 44,8 тис. грн.  

 

Договiр М15/2012 вiд 01.02 .2012 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - Виконавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Замовник. 

Предмет договору: договiр на надання послуг по консультативному i методологiчному забезпеченню дiяльностi 

замовника в областi управлiння персоналом i кадрової полiтики. 

Сума за договором: сума договору складається з загальної вартостi послуг наданих по договору.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно прейскуранта цiн, що є невiд'ємною частиною 

договору.   

Обсяг наданих послуг за 2013 рiк складає 30 тис. грн. 

 

Договiр М 22/2012 вiд 01.02 .2012 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - Виконавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Замовник. 

Предмет договору: договiр на надання послуг по консультативному i методологiчному забезпеченню дiяльностi 

замовника в областi економiки i фiнансiв, бухгалтерського облiку i оподаткування. 

Сума за договором: сума договору складається з загальної вартостi послуг наданих по договору.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно прейскуранта цiн, що є невiд'ємною частиною 

договору.  

Обсяг наданих послуг за 2013 рiк складає 10 тис. грн. 

 

Договiр М 1/2012 вiд 01.02 .2012 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - Виконавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Замовник. 

Предмет договору: договiр на надання послуг по консультативному i методологiчному забезпеченню дiяльностi 

замовника в областi застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МЗФО). 

Сума за договором: сума договору складається з загальної вартостi послуг наданих по договору.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно прейскуранта цiн, що є невiд'ємною частиною 

договору.  

Обсяг наданих послуг за 2013 рiк складає 325 тис. грн. 

 

Договiр М 01/2013 вiд 01.02.2013 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - Виконавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Замовник. 

Предмет договору: договiр на надання послуг по консультативному i методологiчному забезпеченню дiяльностi 

замовника в областi iнвестицiйної дiяльностi. 

Сума за договором: сума договору складається з загальної вартостi послуг наданих по договору.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно прейскуранта цiн, що є невiд'ємною частиною 

договору.  

Обсяг наданих послуг за 2013 рiк складає 100 тис. грн. 

 

Договiр М 23/2013 вiд 01.02.2013 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - Виконавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Замовник. 

Предмет договору: договiр на надання послуг по консультативному i правовому забезпеченню дiяльностi замовника 

в областi питань цивiльного, господарського, податкового, трудового, кримiнального, процесуального права. 

Сума за договором: сума договору складається з загальної вартостi послуг наданих по договору.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно прейскуранта цiн, що є невiд'ємною частиною 

договору.   
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Обсяг наданих послуг за 2013 рiк складає 218 тис. грн. 

 

Договiр М 17/2013 вiд 01.02.2013 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - Виконавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Замовник. 

Предмет договору: договiр на надання послуг по консультативному i методологiчному забезпеченню дiяльностi 

замовника в областi керування персоналом та кадрової полiтики. 

Сума за договором: сума договору складається з загальної вартостi послуг наданих по договору.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно прейскуранта цiн, що є невiд'ємною частиною 

договору.   

Обсяг наданих послуг за 2013 рiк складає 200,6 тис. грн. 

 

Договiр М 04/2013 вiд 01.02.2013 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - Виконавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Замовник. 

Предмет договору: договiр на надання послуг по консультативному i методологiчному забезпеченню дiяльностi 

замовника в областi застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Сума за договором: сума договору складається з загальної вартостi послуг наданих по договору.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно прейскуранта цiн, що є невiд'ємною частиною 

договору.  

Обсяг наданих послуг за 2013 рiк складає 3 728,7 тис. грн. 

 

Договiр 786/05 вiд 01.08.2005 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - Виконавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Замовник. 

Предмет договору: договiр на надання послуг по розробцi, установленню, налагодженню i супроводу апаратно-

програмних комплексiв iнформацiйних систем замовника. 

Сума за договором: сума договору складається з загальної вартостi послуг наданих по договору.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно додаткових умов до договору.  

Обсяг наданих послуг за 2013 рiк складає 91,4 тис. грн. 

 

Договiр М10/2013 вiд 01.02.2013 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - Виконавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Замовник. 

Предмет договору: договiр на надання послуг по консультативному i методологiчному забезпеченню дiяльностi 

замовника в областi економiки та фiнансiв, бухгалтерського облiку та оподаткування. 

Сума за договором: сума договору складається з загальної вартостi послуг наданих по договору.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно прейскуранта цiн, що є невiд'ємною частиною 

договору.  

Обсяг наданих послуг за 2013 рiк складає 109,3 тис. грн. 

 

Договiр М9/2012 вiд 01.02.2012 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - Виконавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Замовник. 

Предмет договору: договiр на надання консультацiйно-правових послуг з питань цивiльного, господарського, 

податкового, трудового, кримiнального, процесуального та iнших галузей права. 

Сума за договором: сума договору складається з загальної вартостi послуг наданих по договору.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно прейскуранта цiн, що є невiд'ємною частиною 

договору.  

Обсяг наданих послуг за 2013 рiк складає 109,3 тис. грн. 
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Станом на 31.12.2013р. сума кредиторської заборгованостi за операцiями з ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"). 

становить 555,9 тис. грн.  

 

Договiр 10Д/01 вiд 04.01.2011 р. 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" -  Продавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" - Покупець.  

Предмет договору: договiр поставки лому та вiдходiв чорних металiв. 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй. 

Пiдстава укладення: реалiзацiя продукцiї.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

специфiкацiях до договору. 

Обсяг реалiзованої продукцiї в 2013 роцi складає 18 582,1 тис. грн.  

 

Договiр 625 вiд 08.07.2013 р. 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" Виконавець.  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Замовник. 

Предмет договору: демонтаж металоконструкцiй на об'єктах замовника. 

Сума за договором: сума договору орiєнтовно становить 42,6 тис. грн.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть. 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно Протоколу узгодження договiрної цiни, що є 

невiд'ємною частиною договору.  

Обсяг наданих послуг за 2013 рiк складає 76,2 тис. грн. 

Станом на 31.12.2013р. сума дебiторської заборгованостi за операцiями з ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" 

становить 542,4 тис. грн., сума кредиторської заборгованостi - 43,1 тис. грн. 

 

Договiр 291 вiд 29.04.2013 р. 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Продавець.  

ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ" - Покупець. 

Предмет договору: договiр поставки лому та вiдходiв чорних металiв 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй. 

Пiдстава укладення: реалiзацiя продукцiї  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

специфiкацiях до договору. 

Обсяг реалiзованої продукцiї в 2013 роцi складає 28 123,1 тис. грн.  

 

Договiр 52-15/13 вiд 29.04.2013 р. 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Виконавець.  

ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ" - Замовник. 

Предмет договору: договiр на надання освiтнiх послуг з  пiдготовки та/або перепiдготовки спецiалiстiв замовника. 

Сума за договором: сума договору складається з загальної вартостi послуг наданих по договору.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно "Протоколу узгодження цiн на послуги", що є 

невiд'ємною частиною договору.  

Обсяг наданих послуг за 2013 рiк складає 17,2 тис. грн. 

Станом на 31.12.2013р. сума дебiторської заборгованостi за операцiями з ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ" становить 3 

157,1 тис. грн.  

 

Договiр 187-769/12 вiд 16.07.2012 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - покупець.  

ПрАТ "НЗТО" - продавець. 

Предмет договору: договiр на поставку продукцiї. 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть. 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

специфiкацiях до договору.  
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Вартiсть отриманої продукцiї за 2013 рiк склала 459,4 тис. грн.  

 

Договiр 753/12/186 вiд 23.07.2012 р. 

Сторони правочину: 

ПрАТ "НЗТО" - Виконавець. 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - Замовник. 

Предмет договору: технологiчнi послуги з механiчної обробки, термообробки, ковальсько-пресової обробки 

продукцiї. 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй. 

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть. 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

специфiкацiях до договору. 

Обсяг наданих послуг за 2013 рiк складає 288,7 тис. грн. 

Станом на 31.12.2013р. сума дебiторської заборгованостi за операцiями з ПрАТ "НЗТО" становить 220,0 тис. грн., 

сума кредиторської заборгованостi - 138,5 тис. грн.  

 

Договiр 05102 вiд 29.09.2011 р. 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - покупець.  

ПрАТ "НРЗ" - продавець. 

Предмет договору: договiр на поставку продукцiї. 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть. 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

специфiкацiях до договору.  

Вартiсть отриманої продукцiї за 2013 рiк склала 159,3 тис. грн.  

 

Договiр 424/13 вiд 01.07.2013 р. 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - продавець. 

ТОВ "IНТЕРПАЙП ЄВРОПА" - покупець. 

Предмет договору: договiр на поставку трубної продукцiї.  

Сума за договором: 10 000 тис. ЄВРО.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя трубної продукцiї.  

Методика цiноутворення: Розрахунки за даним договором здiйснюються в ЄВРО, в безготiвковiй формi шляхом 

перерахування грошових коштiв на поточний рахунок продавця. Цiна на продукцiю узгоджується у кожнiй 

специфiкацiї i визначається на базисних умовах поставки. Специфiкацiї пiдписуються уповноваженими 

представниками сторiн, завiряються печатками сторiн i є невiд'ємною частиною цього договору.  

Обсяг реалiзованої продукцiї за 2013 рiк ТОВ "IНТЕРПАЙП ЄВРОПА" складає 12 328,9 тис. грн.  

 

Договiр комiсiї №У303/2009/К вiд 11.11.2009 р. пролонгацiя договору щорiчна. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" - "Комiсiонер".  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - "Комiтент". 

ТОВ "IНТЕРПАЙП ЄВРОПА" - "Покупець". 

Предмет договору: передача трубної продукцiї на комiсiю. 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх доручень.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя трубної продукцiї за комiсiйною схемою. 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

додатках до договору.  

Обсяг реалiзованої продукцiї ТОВ "IНТЕРПАЙП ЄВРОПА" по договору комiсiї за 2013 рiк склав 384 086,9 тис. грн. 

Станом на 31.12.2013р. сума дебiторської заборгованостi за операцiями з ТОВ "IНТЕРПАЙП ЄВРОПА" становить 

214 730,3 тис. грн. 

 

Договiр комiсiї №У303/2009/К вiд 11.11.2009 р. пролонгацiя договору щорiчна. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" - "Комiсiонер".  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - "Комiтент". 

ТОВ "IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" - "Покупець". 

Предмет договору: передача трубної продукцiї на комiсiю. 
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Сума за договором: сума договору складається з суми всiх доручень.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя трубної продукцiї за комiсiйною схемою. 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

додатках до договору. 

Обсяг реалiзованої продукцiї ТОВ "IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" по договору комiсiї за 2013 рiк склав 50 228,2 тис. 

грн. 

 

Договiр комiсiї №У303/2009/К вiд 11.11.2009 р., пролонгацiя договору щорiчна. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" - "Комiсiонер".  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - "Комiтент". 

ТОВ "IНТЕРПАЙП РОСIЯ" - "Покупець". 

Предмет договору: передача трубної продукцiї на комiсiю. 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх доручень.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя трубної продукцiї за комiсiйною схемою. 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

додатках до договору.  

Обсяг реалiзованої продукцiї ТОВ "IНТЕРПАЙП РОСIЯ" по договору комiсiї за 2013 рiк склав 71 293,8 тис. грн. 

Станом на 31.12.2013р. сума дебiторської заборгованостi за операцiями з ТОВ "IНТЕРПАЙП РОСIЯ" становить 5 

914,4 тис. грн.  

 

Договiр комiсiї №У303/2009/К вiд 11.11.2009р., пролонгацiя договору щорiчна. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" - "Комiсiонер".  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" - "Комiтент". 

INTERPIPE MIDDLE EAST FZE - "Покупець". 

Предмет договору: передача трубної продукцiї на комiсiю. 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх доручень.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя трубної продукцiї за комiсiйною схемою. 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки, передбаченими в 

додатках до договору. 

Обсяг реалiзованої продукцiї INTERPIPE MIDDLE EAST FZE по договору комiсiї за 2013 рiк склав 76 810,3 тис. 

грн. 

Станом на 31.12.2013 р. сума дебiторської заборгованостi за операцiями з INTERPIPE MIDDLE EAST FZE 

становить 49 671,9 тис. грн.  

 

Договiр У719/2006 вiд 29.12.2006 р., пролонгацiя договору до 31.12.2013р.-додаткова угода № 34 вiд 27.12.2012р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" - "Продавець". 

ТОВ "Новомосковський посуд" - "Покупець". 

Предмет договору: договiр на поставку металопродукцiї.  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх додаткiв.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами   поставки,  передбаченими в 

додатках до договору. 

Вартiсть отриманої металопродукцiї за 2013 рiк склала 3 969,5 тис. грн.   

 

Договiр У64-2010 вiд 04.01.2010 р., пролонгацiя договору до 31.12.2013р.-додаткова угода (додаток №3 вiд 

30.12.2012р.). 

Сторони правочину: 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"- "Виконувач".  

ТОВ "Новомосковський посуд"- "Замовник". 

Предмет договору: виконання комплексу послуг, направлених на пiдготовку, органiзацiю та проведення тендерiв. 

Сума за договором: сума договору складається з загальної суми вартостi послуг за договором. 

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть. 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлена згiдно домовленостi сторiн. Вартiсть виконаних робiт за 2013 

рiк складає 22,3 тис. грн. 

 

Договiр 1001/10 вiд 01.11.2010 р.; пролонгацiя договору щорiчна. 

Сторони правочину: 



 79 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"- "Експедитор".  

ТОВ "Новомосковський посуд"- "Клiєнт". 

Предмет договору: органiзацiя перевозки вантажiв автомобiльним транспортом в мiжмiському або мiжнародному 

сполученню. 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх Додаткiв до договору.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.  

Методика цiноутворення:  Приблизна вартiсть перевезення узгоджується  в додатках.  

Конкретна вартiсть перевезення узгоджується в актах виконаних робiт. 

Вартiсть виконаних робiт за 2013 рiк складає 73,4 тис. грн. 

Станом на 31.12.2013р. сума дебiторської заборгованостi за операцiями з ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"  становить 

4 631,0 тис. грн., сума кредиторської заборгованостi - 28,4 тис. грн.  

 

Договiр 10138 вiд 01.01.2013 р. 

Сторони правочину: 

ТОВ "Вапняна фабрика" -"Продавець".  

ТОВ "Новомосковський посуд" - "Покупець". 

Предмет договору: договiр на поставку вапна (Товару). 

Сума за договором: сума договору складає 200 тис.грн.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть. 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки,  передбаченими в 

договорi та в додаткових угодах до договору.  

Обсяг реалiзованої продукцiї за 2013 рiк  складає 63,0 тис. грн.  

Станом на 31.12.2013р. сума кредиторської заборгованостi за операцiями з ТОВ "Вапняна фабрика" становить 13,0 

тис. грн.  

 

Договiр 24Д/01 вiд 04.01.2011р., пролонгацiя договору до 31.12.13р.-додаткова угода № 4 вiд 29.12.12р. 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ- "Покупець". 

ТОВ "Новомосковський посуд" - "Продавець". 

Предмет договору: договiр на поставку лома та вiдходiв чорних металiв, лома та вiдходiв кольорових металiв та 

сплавiв. 

Сума за договором: сума договору складає приблизно 2 900,00 тис. грн. 

Пiдстава укладення: реалiзацiя вiдходiв чорних та кольорових металiв. 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки,  передбаченими в 

специфiкацiях (додаткових угодах)  до договору.   

Вартiсть реалiзованої металопродукцiї за 2013 рiк склала 649,5 тис. грн.   

 

Договiр 28Д/01 вiд 01.04.2011;пролонгацiя договору до 31.12.2013 р., Додаток №4 вiд 28.12.2012р. 

Сторони правочину: 

ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ - "Довiритель".  

ТОВ "Новомосковський посуд" - "Повiрений". 

Предмет договору: Повiрений за винагороду i за рахунок Довiрителя виконує  наступнi юридичнi дiї: заключає з 

перевiзником договiр на перевозку металопродукцiї залiзничним транспортом. 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх додаткiв до договору.  

Пiдстава укладення: виконання доручень  

Методика цiноутворення: вiдшкодування витрат Повiреного здiйснюється Довiрителем вiдповiдно до звiту про 

виконанi перевезення, який є пiдтвердженням виконання послуг та пiдставою для оплати. Розмiр винагороди 

Повiреного узгоджується в договорi.  

Вартiсть виконаних доручень за 2013 рiк складає 18,8 тис. грн. 

Станом на 31.12.2013р. сума дебiторської заборгованостi за операцiями з  ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ становить 503,4 тис. грн.  

  

Договiр 28 вiд 08.01.2013 р. 

Сторони правочину:          

ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ" - "покупець".  

ТОВ "Новомосковський посуд" - "продавець". 

Предмет договору: договiр на поставку продукцiї(Товару). 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя продукцiї  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки,  передбаченими в 
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специфiкацiях  до договору.   

Обсяг реалiзованої продукцiї складає 158,9тис. грн.  

Станом на 31.12.2013р. сума дебiторської заборгованостi за операцiями з ТОВ  

"IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ" становить 74,7 тис. грн.  

 

Договiр 1128/05041 вiд 15.03.2011; пролонгацiя договору до 31.12.2013р.-додаткова угода № 301201 вiд 

30.12.2012р. 

Сторони правочину:          

ПАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" - "покупець".  

ТОВ "Новомосковський посуд" - "продавець". 

Предмет договору: договiр на поставку продукцiї(Товару). 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя продукцiї.  

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки,  передбаченими в 

специфiкацiях  до договору.   

Обсяг реалiзованої продукцiї складає 312,9 тис. грн.  

      

Договiр 220213/2 вiд 22.02.2013 р. 

Сторони правочину:          

ПАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" - "Продавець". 

ТОВ "Новомосковський посуд" -"Покупець". 

Предмет договору: договiр на поставку продукцiї. 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть. 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлена згiдно домовленостi сторiн. 

Вартiсть отриманої продукцiї за 2013 рiк склала 60,3 тис. грн.   

Станом на 31.12.2013р. сума дебiторської заборгованостi за операцiями з ПАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД" становить 220,0 тис. грн. 

 

Договiр  2/537131580 вiд 31.07.2013 р. 

Сторони правочину:          

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" -"Суборендар". 

ТОВ "Новомосковський посуд" - "Суборендодавець". 

Предмет договору: передача в строкове платне користування нежилих примiщень, за адресою м. Новомосковськ, 

вул. Сучкова 115 для надання послуг по медичному обслуговуванню працiвникiв суборендодавця. 

Сума за договором: орендна платня щомiсяця в розмiрi 4771,20 грн.  

Компенсацiя витрат по комунальнiм послугам нараховується щомiсячно в розмiрi 3331,00 гривень.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть  

Методика цiноутворення: на пiдставi Акту виконаних робiт та протоколу договiрної цiни згiдно договору. 

 

Договiр 511130271 вiд 14.01.2013 р. 

Сторони правочину:          

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - "Покупець". 

ТОВ "Новомосковський посуд" - "продавець". 

Предмет договору: договiр на поставку продукцiї матерiально-технiчного призначення (Товару). 

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: реалiзацiя продукцiї (Товару). 

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно з базисними умовами поставки,  передбаченими в 

специфiкацiях  до договору.   

Обсяг реалiзованої продукцiї за 2013 рiк складає 3918,4 тис. грн. 

 

Договiр 637091860  вiд 01.12 .2009р.; пролонгацiя договору до 31.12.2013р.- додаткова угода № 3 вiд 28.12.2012 р. 

Сторони правочину:          

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" -"Виконавець".  

ТОВ "Новомосковський посуд" - "Замовник". 

Предмет договору: договiр на надання послуг по проведенню перiодичних медичних оглядiв робiтникiв замовника. 

Сума за договором: сума договору складає приблизно  190 тис грн.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.   

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно прейскуранта на медичнi послуги наданого 

виконавцем i узгодженого замовником.  
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Обсяг наданих послуг  за 2013 рiк складає 76,4 тис. грн. 

 

Договiр 637120473  вiд 03.01.2012р.; пролонгацiя договору до 31.12.2013р.-додаткова угода № 2 вiд 28.12.2012 р. 

Сторони правочину:          

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"- "Виконавець".  

ТОВ "Новомосковський посуд" - "Замовник". 

Предмет договору: договiр на надання послуг по проведенню амбулаторного лiкування i медичного обслуговування 

робiтникiв замовника. 

Сума за договором: сума договору складається з суми додаткiв до договору, що є його не вiдємною частиною.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.   

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно прейскуранта на медичне лiкування i медичне 

обслуговування наданого виконавцем i узгодженого замовником.  

Обсяг наданих послуг  за 2013 рiк складає 118,2 тис. грн. 

 

Договiр 637120528  вiд 03.01.2012р.; пролонгацiя договору до 31.12.2013р.-додаткова угода № 2 вiд 28.12.2012 р. 

Сторони правочину:          

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" -"Виконавець".  

ТОВ "Новомосковський посуд" - "Замовник". 

Предмет договору: договiр на надання послуг по медичному обслуговуванню на фельдшерських здравпунктах 

замовника. 

Сума за договором: сума договору складається з суми додаткiв до договору, що є його невiд'ємною частиною.  

Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть.   

Методика цiноутворення: Цiна реалiзацiї встановлюється згiдно прейскуранта на медичне обслуговування наданого 

виконавцем i узгодженого замовником.  

Обсяг наданих послуг  за 2013 рiк складає 13,2 тис. грн. 

Станом на 31.12.2013р. сума дебiторської заборгованостi за операцiями з ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" становить 1 

244,7 тис. грн., сума кредиторської заборгованостi - 23,0 тис. грн.  

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; 

виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження 

основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні 

активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, 

характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, 

прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її 

завершення 

Товариство має основнi засоби виробничого та не виробничого призначення, якi утримуються на балансi 

Товариства. Основнi засоби Товариства знаходяться в задовiльному станi.  

Товариством передано в оперативну оренду основних засобiв на суму 1472 тисяч гривень. З цiєї суми найбiльш 

вагомими є:  

- оренда примiщення та майна  ТОВ. "КорпусГруп Комтек ".  

Основний виробничий майданчик Товариства розташований на територiї  м. Новомосковська, i прилягає до 

Приднiпровської залiзничної магiстралi. Бiльша кiлькiсть основних засобiв (їх виробнича частка) розташована на 

територiї Товариства за юридичною адресою: вул. Сучкова, буд 115, м. НОВОМОСКОВСЬК, 51200, Україна, але 

такi об'єкти соцiального напрямку, як палац культури "МЕТАЛУРГ", фiзкультурний  оздоровчий комплекс мають 

свої фактичнi адреси. 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) 3-х 

трубних цехiв, дiлянки нанесення полiмерного покриття труб, верстатами, допомiжним обладнанням для 

проведення випробувань продукцiї, що виготовляється. Основнi засоби виробничого призначення 

використовуються в три змiни.  

Забезпеченнiсть основних пiдроздiлiв Товариства виробничими площами складає 100 %. Виробничi потужностi в 

цiлому задовольняють потреби Товариства.  

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

До планiв оновлення виробничих основних фондiв Товариство має:  

- ремонт, модернiзацiю та придбання виробничого обладнання;  

- ремонт будiвель i споруд.  

У рамках придбання основних засобiв у 2013 роцi: 

- у БГО i РМ впроваджена в дiю система раннього вияву надзвичайних ситуацiй i оповiщення людей; 

- ЕлЦ  придбана багатофункцiональна станцiя  AOYUE-2702 

- у ПТСС придбанi дефектоскопи ультрозвуковi,  валкове обладнання. 
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- у ЦЗЛ придбаний Калориметр диференцiальний скануючий DSC 200 F3 Maia NETZ 

Основнi фонди невиробничої сфери складаються з наступних об`єктiв за залишковою вартiстю станом на 31 грудня 

2013 року:   

- палац культури "Металург" - 536 тис грн.  

- цех спорту  -  669 тис грн. 

Продовжує функцiювати реалiзований та ефективно упроваджений проект по аутсорсингу служб, що займаються 

впорядкуванням територiї,прибиранням виробничих i службових примiщень. В рамках конкуренцiї, полiпшення 

якостi та органiзацiї харчування для працiвникiв Товариства, а також регульованої цiнової полiтики, функцiонують 

об'єкти громадського харчування, переданi в платне користування приватним пiдприємцям.   

У 2013 роцi введено в експлуатацiю основних фондiв на суму 33 417 тис грн.  

ЕКОЛОГIЧНI ПИТАННЯ, ЩО МОЖУТЬ ПОЗНАЧИТИСЯ НА ВИКОРИСТАННI АКТИВIВ ЕМIТЕНТА 

Виробнича дiяльнiсть пiдприємства пов'язана з впливом на навколишнє природне середовище. З 2005 р. на заводi 

впроваджена i сертифiкована Система Екологiчного Менеджменту (СЕМ) згiдно стандарту ISO 

14001:2004/Соr.1:2009 (Е). 

В 2013 роцi експертами ТЮФ Норд був проведений щорiчний наглядовий аудит,   який пiдтвердив, що система 

вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO 14001:2004/Соr.1:2009 (Е). 

Правлiнням ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" прийнята Екологiчна Полiтика, яка включає зобов'язання постiйного 

вдосконалення и дотримання вимог дiючого природоохоронного законодавства i запобiгання забрудненню. 

Полiтика передбачає прозорiсть екологiчної дiяльностi для всiх зацiкавлених сторiн. 

З метою економного використання природних ресурсiв i запобiгання забрудненню довкiлля на заводi затверджена 

Програма керування екологiчними аспектами пiдприємства, яка передбачає реалiзацiю положень Екологiчної 

Полiтики пiдприємства. Для цього видiленi необхiднi ресурси. 

Монiторинг екологiчних характеристик дiяльностi проводиться у вiдповiдностi iз затвердженими графiками. 

Об'єктами монiторингу в 2013 р. були: 

- пилогазоочисне устаткування 

- викиди забруднюючих речовин в атмосферу вiд стацiонарних джерел; 

- автомобiльний транспорт 

- атмосферне повiтря 

- поводження з вiдходами 

- витрата енергоресурсiв 

- внутрiшнi екологiчнi аудити 

- плата за забруднення навколишнього середовища 

- вiдповiднiсть дiяльностi пiдприємства вимогам природоохоронного законодавства 

 

Керування викидами забруднюючих речовин в атмосферу виконується вiдповiдно Закону України "Про охорону 

атмосферного повiтря". 

В 2013 р. отримано дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 

- розробленi й затвердженi у встановленому Законом порядку нормативи  гранично-допустимих викидiв (ГДВ); 

- здiйснюється регулярний монiторинг якiсного й кiлькiсного складу викидiв заводською атестованою 

лабораторiєю. Лабораторiя забезпечена сучасними приладами контролю, методичними матерiалами.  

- для здiйснення регулярного iнструментального контролю концентрацiй забруднюючих речовин у вихлопних газах 

автомобiлiв укладений договiр з лiцензованою органiзацiєю. Вимiрювання  забезпечують пiдтримку концентрацiй 

забруднюючих речовин у вихлопних газах автомобiлiв у межах санiтарних норм;  

- на все пилогазоочисне встаткування є iнструкцiї по експлуатацiї. Особи, що експлуатують ПГОУ, навченi у 

встановленому порядку.  

- усi вентустановки на заводi паспортизованi. Перевiрка ефективностi їх роботи проводилася згiдно iз графiком. 

 

Водокористування проводиться згiдно з Водним Кодексом України. Завод має лiмiт на водокористування. На заводi 

функцiонує замкнута система водопостачання. 

 

Робота в сферi поводження з вiдходами на пiдприємствi проводиться згiдно з вимогами Закону України "Про 

вiдходи": 

Проведена iнвентаризацiя всiх вiдходiв, що утворюються, розробленi технiчно об?рунтованi нормативи їх 

утворення. 

На всi види вiдходiв є технiчнi паспорти й паспорти мiсць видалення вiдходiв, оформленi й затвердженi у 

встановленому законодавством порядку. 

Кiлькiсть вiдходiв, що утворювалися й розмiщенi на територiї пiдприємства, вiдповiдає дозволу й лiмiтам. 

На заводi органiзований збiр i передача на утилiзацiю всiх вiдходiв, що утворюються. Особлива увага придiляється 

своєчасної утилiзацiї небезпечних вiдходiв, якi вивозяться щокварталу, що забезпечує дотримання санiтарних вимог 

при обiгу з небезпечними вiдходами. 



 83 

Згiдно iз Законом України " Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" договори на утилiзацiю всiх 

видiв вiдходiв укладенi з фiрмами, що мають лiцензiї на цi види дiяльностi. 

 

На заводi вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 14001:2004/Соr.1:2009 (Е) проводяться внутрiшнi 

аудити згiдно затвердженого графiку та перевiрки вiдповiдностi виробничої дiяльностi вимогам природоохоронного 

законодавства. 

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища в 2013 р. склали 2265 тис. грн. 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" щоквартально сплачує екологiчний податок за забруднення навколишнього природного 

середовища. 

Щоквартально i щорiчно, вiдповiдно до чинного законодавства України, завод надає органам державної i 

виконавчої влади статистичну звiтнiсть, в якiй вiдображається iнформацiя про обсяги викидiв, утворення, 

розмiщення i утилiзацiю вiдходiв та екологiчнi витрати. 

Згiдно Закону України "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки" на пiдприємствi проведено iдентифiкацiю потенцiйно 

небезпечних об'єктiв, складено та затверджено  "Декларацiю безпеки об'єктiв пiдвищеної небезпеки ПАТ 

"IНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод". 

Бiльшiсть об'єктiв пiдвищеної небезпеки пiдприємства обладнанi автоматизованою системою раннього оповiщення. 

Визначенi вiдповiдальнi керiвники на випадок виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного характеру, 

проведено уточнення плану залучення сил i засобiв та план взаємодiї органiв Управлiння i сил Цивiльного захисту з 

запобiгання i лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй техногенного характеру. 

Створена система спостереження у складi пiдроздiлу радiацiйного контролю при вiддiлi технiчного контролю 

заводу, лабораторного та хiмiчного контролю у складi лабораторiї з дослiдження шкiдливих виробничих факторiв 

та захисту навколишнього середовища служби головного метролога пiдприємства.  

Створено фонд захисних споруд, який забезпечує укриття найбiльшої працюючої змiни у разi виникнення 

надзвичайної ситуацiї. 

Проведенi розрахунки необхiдної кiлькостi вогнегасникiв по кожному структурному пiдроздiлу. Вогнегасники 

розмiщенi в структурних пiдроздiлах у вiдповiднiсть iз проектом, проводяться їхнi огляди й технiчне 

обслуговування згiдно затверджених графiкiв. 

У рамках удосконалення основних засобiв у 2013 роцi придбано: 

- комерцiйний вузол облiку газу на ТФК , для забезпечення контролю споживання газу; 

- в СМ придбанi мийка лабораторна i сушарка для мийки, замiсть зношеного обладнання; 

- еталони твердостi МТР ( HRC) в СМ замiсть зношених; 

- водонагрiвач води 30 л для забезпечення миття лабораторного посуду лабораторiї мехвипробувань ЦЗЛ ; 

- пиловловлювачi IРП - 1 , 5 для ППЦ замiсть зношеного обладнання; 

- автомати газводи для КПТСС i ТЕСЦ № 3, з метою забезпечення питного режиму; 

- вимiрювач концентрацiї зважених часток ИКВЧ - В3, для контролю запиленостi на дiлянцi полiмерного покриття; 

- фрези для нанесення надрiзiв на ударних зразках , в рамках модернiзацiї iнструменту для забезпечення якiсного 

виготовлення надрiзiв на ударних зразках в ЦЗЛ; 

- електроолiвець EVZ 022 для нанесення якiсної маркування на зразках лабораторiї мехвипробувань ЦЗЛ.  

      Придбання основних засобiв в 2014 роцi: 

     У пiдроздiли заводу планується придбати: 

- сатуратори у пiдроздiли заводу; 

- лабораторне та контрольно-вимiрювальне обладнання; 

- iншi основнi засоби. 

Придбання основних засобiв спрямовано на замiну застарiлого обладнання; фiнансування здiйснюється за рахунок 

власних коштiв Товариства.  

У 2014 роцi значних об'єктiв капiтального будiвництва не передбачається; реалiзацiя проктiв, спрямованих на 

зростання виробничих потужностей не планується; всi проекти спрямованi на енергозбереження, модернiзацiю 

застарiлого обладнання, виконання вимог стандартiв та зменшення витрат на виробництво трубної продукцiї.    

 

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. Загострення конкуренцiї на свiтових ринках.  

2. Зростання залiзничних тарифiв та цiн на метал, енергетику, що позначається на збiльшеннi собiвартостi 

продукцiї.  
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3. Введення Митним Союзом антидемпiнгового мита на електрозварнi труби у розмiрi 19,4%. Переплетення 

державних факторiв як економiчних так i полiтичних призвело до обмеження поставок українських труб на ринок 

СНД i до жорсткої конкуренцiї на ринку труб. 

4. Низький попит на електрозварнi труби українськими споживачами.  

5. Несвоєчасне вiдшкодування ПДВ з бюджету при вiдвантаженнi продукцiї на експорт - як наслiдок  зменшення 

оборотностi обiгових коштiв. 

6. Нестабiльна полiтична та законодавча ситуацiя. 

СТУПIНЬ ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ЗАКОНОДАВЧИХ АБО ЕКОНОМIЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ  

Товариство в процесi здiйснення господарської дiяльностi дотримується вимог чинного законодавства в усiх 

сферах. Проте сучасне законодавче поле має особливостi, якi створюють певнi ризики для Товариства. У зв'язку з 

численними змiнами, що вносяться до чинних законодавчих актiв, iснує багато суперечностей мiж нормативними 

актами, також залишається багато питань, не врегульованих, або недостатньо врегульованих на законодавчому 

рiвнi. Деякi важливi питання регулюються не Законами, а пiдзаконними актами. Така ситуацiя дає можливiсть 

органам виконавчої влади, контролюючим органам та суб'єктам господарювання тлумачити дiюче законодавство 

неоднозначно, що приводить до нестабiльностi правового регулювання. Недостатня розвиненiсть судової системи 

ускладнює отримання судових рiшень в короткi термiни. Недосконалiсть фiнансових iнструментiв в Українi i iнших 

країнах СНД, впливає на ринкову поведiнку споживачiв - вiддавати перевагу нижчiй цiнi, а не вищiй якостi й 

гарантiям експлуатацiйної надiйностi. 

Вплинути на дiяльнiсть пiдприємства можуть такi змiни, як: 

- Пiльги в оподаткуваннi для пiдприємств, якi iнвестують кошти у вiдновлення основних засобiв; 

- Вчасне розрахування покупцiв за поставлену продукцiю; 

- Вихiд з нестабiльного економiчного становища; 

- Вихiд на новi ринки збуту. 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 

1. Компенсацiя збиткiв, якi заподiянi внаслiдок наднормативних викидiв забруднюючих речовин в атмосферне 

повiтря склала - 664,37 грн. 

2. Штрафи та пенi, якi сплаченi за порушення природоохоронного законодавства, становлять  - 544,00 грн., iз них: 

Субач А.П. (КВТСС)   - 136,00 грн.; 

Кудрик Р.Д. (ТЕЗЦ № 3)   - 136,00 грн.; 

Чубенец А.Ф. (РМЦ)    - 136,00 грн.; 

Тищенко В.В. (ПСЦ)   - 136,00 грн.; 

3. за  порушення   вимог ст. 17 ЗУ "Про вiдходи" - 1 428,00 грн., iз них: 

Баглик О.М. (СМ)    - 850,00 грн.; 

Манн Е.М. (СМ)    - 85,00 грн.; 

Щербаченко Н.Г.    - 85,00 грн.; 

Харчев Н.Л. (КВТСС)   - 51,00 грн.; 

Хобот В.В. (ТЕЗЦ № 3)   - 51,00 грн.; 

Емельянов Ю.М. (РМЦ)   - 51,00 грн.; 

Савченко А.А. (ЗЦ)    - 51,00 грн.; 

Нижнiков Ю.Ю. (ПСЦ)   - 51,00 грн.; 

Iванов I.О. (АТЦ)    - 51,00 грн.; 

Шидловський А.А. (ЦЗЛ)   - 51,00 грн.; 

Гопанюк Я.Д. (з/у)                   - 51,00 грн. 

 

4. за  порушення   вимог Водного Кодексу України - 680,00 грн., iз них: 

Бертман О.В. (ВГЕ)   - 510,00 грн.; 

Полтавець О.В. (ПСЦ)   - 85,00 грн.; 

Митрофанський А.П. (ПСЦ)                  - 85,00 грн. 

5. Судових процесiв, процедур досудового врегулювання спорiв (якi б включали вимоги на суму понад 10% 

сумарних активiв чи сумарного обсягу реалiзацiї), в яких учасником виступало б Товариство, члени Наглядової 

ради чи виконавчого органу, iншi посадовi особи, та якi б стосу-валися господарської або фiнансової дiяльностi 

Товариства - не було. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних 

потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Полiтика Товариства з питань фiнансової дiяльностi є рiвноправною та складовою частиною загальної полiтики та 

стратегiї Товариства, орiєнтованих на збiльшення обсягiв виробництва, покращення якостi продукцiї, економiї 

виробничих витрат та вiдповiдно - збiльшення прибутку. Фiнансова стратегiя Товариства направлена на виконання 

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

- забезпечення рентабельностi Товариства та отримання максимального прибутку;  

- задоволення матерiальних та соцiальних потреб працiвникiв Товариства.  

Об'єм виробництва та реалiзацiї продукцiї, пiдвищення її якостi безпосередньо впливають на величину витрат, 

прибуток i рентабельнiсть Товариства. За наслiдками дiяльностi за 2013 рiк Товариством було реалiзовано основної 

продукцiї на суму 1 456 336,54 тис. грн., без ПДВ у тому числi: 

- труби великого дiаметру                                                                                        1 969,87 тис.грн.; 

- труби нафтопровiднi середнього дiаметру                                                       584 259,75 тис.грн.;  

- труби нафтопровiднi середнього дiаметру з iзоляцiйним покриттям            167 867,38 тис.грн.; 

- труби та профiлi вуглецевi малого дiаметру                                                    702 239,54 тис.грн.  

Валовий прибуток за 2013 рiк склав                                                                   226 366,71 тис.грн  

Активи пiдприємства на кiнець 2013 року становили 1 321 813 тис. грн. i мали наступну структуру: необоротнi 

активи - 43,8%, оборотнi активи - 56,2%. 

Структура капiталу ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" на кiнець 2013 року становила: власний капiтал - 51,8%, 

довгостроковi зобов'язання - 5,9%, поточнi зобов'язання - 42,3%. 

 

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.      

 

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 бiзнесу пiдприємства спрямована на розширення ринкiв збуту продукцiї, покращення якостi продукцiї, 

отримання максимального прибутку, впровадження у виробництво нових перспективних виробiв, контролю за 

значними статтями витрат та впровадженню програм заощадження ресурсiв. 

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.  

Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства:  

- скрутна економiчна ситуацiя, яка склалася в Українi, практична вiдсутнiсть платоспроможностi споживачiв, криза, 

що охопила машинобудування, будiвництво та iншi галузi 

- змiна потреби на основних ринках збуту. Досвiд показує, що дiяльнiсть Товариства знаходиться 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.  

Проекти, якi знаходяться в стадiї розробки та планується прийняти до реалiзацiї в 2014 роцi: 

-Розробка автоматизованої системи вимiрiв геометричних параметрiв труб в КВТСС. 

-Установка коробок швидкостей на формувальному i калiбрувальному станi № 8 в ТЕЗЦ № 3. 

-Впровадження механiзованого устаткування для вiзуального контролю якостi зварного з'єднання труб на 

здавальних решiтках ОТК в КВТСС. 

-Придбання гратознiмача внутрiшнього грата з механiзмом дроблення грата в КВТСС. 

-Модернiзацiя системи простежуваностi продукцiї в КВТСС. 

-Комплексне придбання лабораторного обладнання в СМ. 

-Комплексне придбання обладнання для хiм. Лабораторiї ЦЗЛ. 

-Придбання дефектоскопа в ТЕЗЦ № 3. 

-Модернiзацiя АСКОЕ. 

-Модернiзацiя системи подачi теплоносiя до структурних пiдроздiлiв заводу в опалювальний перiод. 

-Модернiзацiя зварювального генератора на станi № 8 в ТЕЗЦ № 3. 

-Модернiзацiя пневмооборудования в ТЕЗЦ № 3. 

-Придбання твердосплавних матриць на прес -автомат " Аїда " в НП. 

-Модернiзацiя головних приводiв прес- автоматiв Аїда "FT 250 i FT 400 в НП. 

-Модернiзацiя приводiв агрегату порiзки рулонiв (АПР ) в НП. 

-Модернiзацiя стельового освiтлення в штампувальний вiддiленнi прольоту ЕЖ в НП. 

Орiєнтовний бюджет робiт складає - 23 000,0 тис.грн. 
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Протягом наступного року Товариство планує продовжувати поступову замiну зношеного обладнання на нове. 

Технiчне переоснащення й модернiзацiя ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" проводиться у вiдповiдностi зi стратегiєю 

пiдприємства в рамках рiчного бюджету iз власних коштiв; розробка заходiв i планування витрат на їхню 

реалiзацiю проводяться протягом календарного року. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за 

звітний рік 

Технiчне переоснащення й модернiзацiя ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" проводитися у вiдповiдностi зi стратегiєю 

пiдприємства в рамках рiчного бюджету iз власних коштiв; розробка заходiв i планування витрат на їхню 

реалiзацiю проводяться протягом календарного року. 

Спiльно з ДП НДТI виконанi наступнi роботи: 

 -Порiвняльний аналiз технiчних вимог до безшовних газопровiдних труб i труб того ж сортаменту , звареними 

струмами високої частоти на станi 159-529 ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"; 

-Атестацiя електротехнiчної лабораторiї ; 

-Розробка i коригування нормативної документацiї , пiдготовка та атестацiя хiмiчної лабораторiї ПАТ " 

IНТЕРПАЙП НМТЗ . 

-Розробка проекту модернiзацiї електричної частини крана № 56. Виконавець ХЕЗ ПТМ , м. Харкiв. 

-Пiдготовка висновкiв з оцiнки iснуючого технiчного стану та можливостей виробництва високоякiсних 

газонафтопровiдних труб способом високочастотного зварювання на ПАТ " IНТЕРПАЙП НМТЗ ". Виконавець IЕЗ 

iм. Патона м. Київ . 

-Обстеження та виконання проектних робiт з реконструкцiї системи теплопостачання ДК " Металург". Виконавець 

ТОВ " Теплогазстрой " , м. Днiпропетровськ . 

-Проведення випробувань стiйкостi зразкiв труб ПАТ " IНТЕРПАЙП НМТЗ " до сульфiдного корозiйного 

розтрiскування , водневого розтрiскування вiдповiдно до МУ У 27.2-8-001-2005 ( NACE TM 0284 ) i МУ У 27.2-8-

002-2005 ( NACE TM 0177 ) , а також визначення швидкостi загальної корозiї труб. Виконавець НДЦ Якiсть , м. 

Днiпропетровськ . 

-Атестацiя лабораторiї механiчних випробувань ЦЗЛ ПАТ " IНТЕРПАЙП НМТЗ " .  

Фактичнi витрати у 2013 роцi склали - 362,4 тис. грн. 

     

В 2014 роцi разом iз ДП "НДТI" планується провести наступнi роботи: 

-Атестацiя випробувального обладнання на вiдповiднiсть вимогам нормативної документацiї на методи 

випробувань та перегляду методики РМИ 246-41-07 "Випробування на вигин зварних з'єднань газонафтопровiдних 

труб". 

-Атестацiя ЦЛМ. 

-Атестацiя ВТК i ЛНК. 

-Розробка , експертиза , затвердження i реєстрацiя нових технiчних умов та змiн до дiючих технiчних умов на 

труби. Методичне та довiдково- iнформацiйне обслуговування. 

-Атестацiя випробувального обладнання лабораторiї мехiспитанiй ЦЗЛ. 

-Проведення випробувань стiйкостi зразкiв труб ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" до сульфiдного корозiйного 

розтрiскування , водневого розтрiскування вiдповiдно до МУ У 27.2-8-001-2005 ( NACE TM 0284 ) i МУ У 27.2-8-

002-2005 ( NACE TM 0177 ) , а також визначення швидкостi загальної корозiї труб. Виконавець - НВЦ " Якiсть". 

-Комплекснi дослiдження нафтогазопровiдних труб , що випускаються ПАТ " IНТЕРПАЙП НМТЗ " , для 

отримання зварних труб пiдвищеної корозiйної стiйкостi та експлуатацiйної надiйностi. Виконавець - IЕЗ iм. 

Патона. 

-Дослiдження та пiдвищення експлуатацiйних характеристик труб ТВЧ на основi вдосконалення способу ЛТО . 

Виконавець - IЕЗ iм. Патона. 

Орiєнтовнi сумарнi витрати складуть 425,3 тис.грн. 

 

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата 

відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому 

розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

I. Позови вiд ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ": 

1) 16.09.2006 року вiдкрито провадження за цивiльним позовом ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" до "Мифос-2000" у 

карнiй справi № 06-15798/148 по звину-ваченню Ковальчука та Лазаря по факту розкрадання ТМЦ ДПФ ТД "ВАТ 

"НМТЗ", в перiод 1999-2001 р.р., на загальну сумму - 1 416 762,56 грн. Новомосковський мiськрайонний суд винiс 

вирок згiдно якого Ковальчук i Лазар засудженi до 5 i 7,5 рокiв, вiдповiдно. Вирок оскаржений. Справа направлена 

на додаткове розслiду-вання в Головне слiдче управлiння МВС України. Чекаємо на прийняття вiдповiд-них 

рiшень. 

2) 29.10.2010 року вiдкрито провадження за цивiльним позовом ПАТ "IН-ТЕРПАЙП НМТЗ" до ТОВ 

"Континенталь" у карнiй справi  № 99104404 по ст. 15, ч.5, ст. 191 КК України по звинуваченню Шкуренка Г.В. 
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Суть позовних вимог - вiдшкодування моральної шкоди. Цiна позову - 300 000,00 грн. Чекаємо на при-значення 

справи до чергового слухання в Заводському районному судi м. Днiпро-дзержинська.  

3) 11.09.2013 року вiдкрито провадження у справi про визнання права на оренду земельної дiлянки. Вiдповiдач - 

Новомосковська мiська рада. Справа слу-хається в господарському судi Днiпропетровської областi. Судовi 

перспективи на користь ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". 

4) 01.11.2013 року вiдкрито провадження у справi про скасування рiшення сесiї Новомосковського мiської ради 

депутатiв № 63 вiд 30.06.1999 року. Вiдповi-дач - Новомосковська мiська рада. Справа слухається в 

Новомосковському мiськ-районному судi. Судовi перспективи на користь ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". 

II. Позови до ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ": 

1) 01.07.2013 року вiдкрито провадження за цивiльним позовом Хомутини С.А. до ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" про 

вiдшкодування шкоди, яка заподiяна пош-кодженням здоров`я. Цiна позову - 5 534,35 грн. Справа слухається у 

Новомос-ковському мiськрайонному судi Днiпропетровської областi.  Судовi перспективи не на користь ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ". 

Судовi справи, стороною в яких виступають дочiрнi пiдприємства або 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 

За 2012 - 2013 роки господарська дiяльнiсть ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" характеризується наступними 

показниками: 

 

Найменування                                               Од.вим.               2012 р.                           2013 р. 

 

Вироблена продукцiя (труби сталевi   тис. грн. /              1 832 554,84                1 457 777,38 

електрозаварнi)                                            тонн                   252 610,95                 226 746,83 

 

- труби великого дiаметру                              тонн                     5 463,49                             0,00  

- труби нафтопровiднi середнього                 тонн                    136 573,07                 99 972,14 

  дiаметру 

- труби та профiлi вуглецевi малого              тонн                     110 574,39                126 774,69 

 дiаметру 

 

Реалiзована продукцiя (труби сталевi          тис.грн.            1 812 027,60               1 456 336,54 

сталевi електрозварнi)                                  тонн                     250 139,87                  227 550,66  

 

- труби великого дiаметру                            тонн                       5 565,56                            201,48 

- труби нафтопровiднi середнього                тонн                     113 876,52                   85 090,75 

 дiаметру 

- труби нафтопровiднi середнього дiаметру  

з iзоляцiйним покриттям                                тонн                      21 861,03                    16 005,74 

- труби та профiлi вуглецевi малого  

дiаметру                                                           тонн                     108 836,75                 126 252,69 

 

Полiмерне покриття труб,  

вироблених iншими пiдприємствами            тис.грн.                  30 472,05                   41 860,56 

 

Трубна продукцiя у 2013 роцi була реалiзована за наступними цiнами: 

 

                      Найменування                                                   Цiна, грн/т. 

 

- труби великого дiаметру                                                          9 777 

- труби нафтопровiднi середнього дiаметру                             6 866 

- труби нафтопровiднi середнього дiаметру                           10 488 

 з iзоляцiйним покриттям 

- труби та профiлi вуглецевi малого дiаметру                         5 562 

 

Сума виручки за 2013 рiк становила 1 498 197 тис.грн. 

Пiдприємство реалiзувало на експорт 162 702 тонн труб загальною сумою 1 045 299 тис.грн. Експорт склав 72 % вiд 

загальної реалiзацiї 

У 2013 р., на технiчний розвиток заводу було витрачено: 
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-на iнвестицiйнi проекти - 6 917 870,0 грн*;  

- на придбання основних засобiв - 206 120,0 грн; 

- на науково-дослiднi роботи - 362 400 грн. 

* Примiтка  

у тому числi: 

- 366 117 грн. - погашення комiсiй i оплати по акредитиву (iнвестицiйний проект, впроваджений в 2007 р.: 

"Освоєння виробництва труб по стандарту API 5L PSL2"). 

- 6 551 753 грн. - платежi по поточних роботах. 

В 2013 роцi на ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" реалiзованi та розпочата реалiзацiя наступних iнвестицiйних проектiв: 

Комплекс по виробництву труб середнього сортаменту (КВТСС) 

-Удосконалення калiбрувань валкового iнструменту стана ТЕЗА 159-529 для труб ??159 - 168мм; ефект вiд проекту 

- знижено витрату металу i збiльшено вихiд придатної продукцiї. 

-Освоєння виробництва труб з тришаровим полiетиленовим покриттям вiдповiдно до вимог нової редакцiї DIN 

30670:2012 ; ефект вiд проекту - впроваджено нове лабораторне обладнання в ЦЗЛ (диференцiйний скануючий 

калориметр ) , що забезпечило проведення контролю технологiї виробництва труб iз зовнiшнiм тришаровим 

антикорозiйним покриттям вiдповiдно до вимог зарубiжних стандартiв . 

-Модернiзацiя системи контролю зусилля притиску листоправильної машини; ефект вiд проекту - забезпечений 

якiсний контроль i дотримання настроювальних параметрiв обладнання, що позитивно позначається на якостi 

правки рулонного прокату перед завданням у стан. 

-Впровадження окремо розташованого кантувача рулонiв; ефект вiд проекту - зниженi витрати на капiтальнi 

ремонти електромостових кранiв, дотримуються правила експлуатацiї вантажопiдiймальних механiзмiв . 

-Модернiзацiя заднього упору на гiдропресах № 1,3; ефект вiд проекту - проведено модернiзацiю заднiх упорiв на 

г/п № 1,3 з метою пiдвищення виходу придатної продукцiї. 

-Комплексна модернiзацiя вхiдної частини стана ТЕЗА " 159-529 "; ефект вiд проекту - виконано роботи з 

модернiзацiї обладнання вхiдної частини з метою розширення сортаменту, що випускається; забезпечено 

виробництво труб дiаметром 426 - 530мм з товщиною стiнки 11мм iз сталi 20 вiдповiдно до вимог вiтчизняних 

стандартiв. 

-Модернiзацiя iснуючого окремо розташованого гратознiмача внутрiшнього грату для труб дiаметром 219 - 273мм; 

ефект вiд проекту - пiдвищено вихiд придатної продукцiї , шляхом забезпечення процесу зняття внутрiшнього грату 

на окремо розташованому гратознiмачу. 

-Модернiзацiя гiдропроводiв на гiдропресах № 1-4; ефект вiд проекту - проект спрямований на зниження витрат на 

виробництво, забезпечення дотримання Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiологiчного 

благополуччя населення" , зниження простоїв обладнання. 

-Модернiзацiя обладнання системи простежуваностi i контролю якостi продукцiї, що випускається; ефект вiд 

проекту - забезпечена стабiльна i надiйна робота системи простежуваностi шляхом впровадження промислових 

комп'ютерiв. 

-Модернiзацiя ультразвукової установки НКУ - 025 в лiнiї стану ТЕЗА "159-529"; ефект вiд проекту - забезпечена 

стабiльна робота дефектоскопа в лiнiї стану ТЕЗА 159 - 529мм. 

-Придбання компрессора на експортну дiлянку; ефект вiд проекту - знижено витрату електроенергiї на вироблення 

стисненого повiтря, шляхом впровадження гвинтового компресора на експортну дiлянку. 

-Удосконалення калiбрувань валкового iнструменту стана ТЕЗА 159-529 для труб дiаметром 508 - 530мм; ефект вiд 

проекту - зниженi витрати металу i збiльшено вихiд придатної продукцiї. 

-Удосконалення калiбрувань унiверсального валкового iнструменту для труб дiаметром 325, 355мм; ефект вiд 

проекту - знижено витрату металу i збiльшено вихiд придатної продукцiї. 

Ведуться роботи по реалiзацiї наступних iнвестицiйних проектiв з термiном закiнчення в 2014 роцi: 

-Придбання електромагнiтних шайб на склад готової продукцiї; суть проекту - забезпечення вiдвантаження готової 

продукцiї. 

-Придбання резервних пiрометрiв на ЛТО i зварювальний генератор стана ТЕЗА 159 - 530мм; суть проекту - 

виключити можливiсть аварiйних простоїв основного технологiчного обладнання , через вихiд з ладу пiрометрiв 

контролю температури розiгрiву кромок трубної заготовки зварювальним генератором i температури процесу 

локальної термiчної обробки поздовжнього зварного шва , замiна зношеного пiрометра в СМ шляхом придбання 

резервного устаткування. 

-Впровадження обладнання для управлiння i вiзуалiзацiї зусиль у клiтях формувального стана ТЕЗА 159 - 529мм; 

суть проекту - пiдвищення виходу придатної продукцiї  

-Удосконалення калiбрувань валкового iнструменту стана ТЕЗА 159-529 для труби ?273мм; суть проекту - 

зниження витрати металу при виробництвi труб дiаметром 273мм. 

-Удосконалення калiбрувань валкового iнструменту стана ТЕЗА 159-529 для труби ?406мм; суть проекту - 

зниження витрати металу при виробництвi труб дiаметром 406мм. 

-Придбання трансформатора на зварювальний генератор в лiнiї стану ТЕЗА 159-529; суть проекту - забезпечити 

безаварiйну роботу зварювального генератора стана ТЕЗА 159 - 529мм. 
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-Модернiзацiя електропривода механiзму № 4 , 6 розмотувача рулонiв стана ТЕЗА 159-529; суть проекту - 

придбання i монтаж нових електродвигунiв з частотними електроприводами векторного керування асинхронними 

двигунами з короткозамкненим ротором i пiдвищеним пусковим моментом. 

Трубоелектрозварювальний цех №3 (ТЕЗЦ№3) 

-Придбання унiверсальних профiлюючих клiтей ; ефект вiд проекту - виконана замiна зношеного обладнання. 

-Впровадження системи мiрного рiзу труб на ТОС, розбраковки труб та контролю швидкостей приводiв формовки 

та калiбрування на станах № 5,7,9; ефект вiд проекту - виключено попадання замовнику неякiсної трубної продукцiї 

та забезпечена стабiльна робота контролера системи управлiння мiрного рiзу на ТВЗ, а також контролю швидкостей 

мiж приводами формувального i калiбрувального станiв , шляхом впровадження системи мiрного рiзу на ТВЗ, 

разбраковки труб та контролю швидкостей приводiв формовки та калiбрування станiв № 5,7,9. 

-Модернiзацiя зварювального генератора на станi № 9; ефект вiд проекту - знижено витрату електроенергiї. 

-Придбання компресора; ефект вiд проекту - знижено витрату електроенергiї на вироблення стисненого повiтря 

шляхом впровадження гвинтового компресора в ТЕСЦ № 3. 

Ведеться реалiзацiя iнвестицiйного проекту з термiном закiнчення в 2014 роцi: 

-Придбання пакувальних машинок; суть проекту - замiна зношеного обладнання. 

Ремонтно-механiчний цех (РМЦ) 

Ведеться реалiзацiя iнвестицiйного проекту з термiном закiнчення в 2014 роцi: 

-Вiдхiд вiд використання природного газу на ковальському дiлянцi; суть проекту - знизити витрати газу при 

виконаннi ковальських операцiй з використанням нагрiву заготовок в газовiй печi, зниження витрат на утримання 

газової печi i iндукцiйної установки для напайки рiзцiв шляхом впровадження однiєї установки iндукцiйного 

нагрiву. 

-Модернiзацiя стельового освiтлення; суть проекту - впровадити енергозберiгаючi свiтловi прилади з застосуванням 

ламп меншої потужностi i з максимальною свiтловою вiддачею , що дозволить знизити витрату електроенергiї. 

Центральна заводська лабораторiя (ЦЗЛ) 

-Комплексне придбання лабораторного обладнання для проведення випробувань труб з покриттям; ефект вiд 

проекту - зниженi витрати на проведення перiодичних випробувань труб з антикорозiйним двох - тришаровим 

покриттям вiдповiдно до вимог вiтчизняних i зарубiжних стандартiв на сторонi. 

Ведеться реалiзацiя iнвестицiйних проектiв з термiном закiнчення в 1 - му пiврiччi 201 : 

-Придбання лабораторного обладнання для ПАТ " IНТЕРПАЙП НМТЗ ", з метою включення пiдприємства до 

списку схвалених постачальникiв компанiї SHELL; суть проекту - в рамках проекту планується придбання 

лабораторного обладнання для визначення твердостi за методом Вiкерса i устаткування для виготовлення 

плоскопараллельних шлiфiв i дослiджень макро- i мiкроструктури зварного з'єднання i основного металу; проект 

спрямований на забезпечення виконання контролю продукцiї вiдповiдно з додатковими вимогами специфiкацiї DEP 

31.40.20.37 -2010 Line Pipe for Critical Service з метою включення пiдприємства до списку схвалених постачальникiв 

компанiї SHELL i тим самим збiльшити обсяги продажiв труб на ринках NAFTA i БС i ПА . 

-Придбання розривної машини з екстензометри для проведення випробувань труб з полiетиленовим покриттям; 

суть проекту - придбання унiверсальної випробувальної машини з екстензометром для проведення здавальних 

випробувань полiетиленового покриття труб вiдповiдно до вимог DIN 30670, ISO21809 - 1. 

Служба метрологiї (СМ) 

Ведеться реалiзацiя iнвестицiйного проекту з термiном закiнчення в 1 -му кварталi 2014 : 

-Придбання калiбратора тиску DPI 610 з виносними датчиками; суть проекту - придбання калiбратора тиску DPI 

610 з виносними датчиками , замiсть зношеного, з метою забезпечення калiбрування перетворювачiв тиску в 

умовах заводу i виключення витрат з калiбрування перетворювачiв тиску на сторонi. 

Паросиловий цех (ПСЦ) 

 -Вiдхiд вiд використання хлору при доочищенню води з переходом на гiпохлорит натрiю; ефект вiд проекту - 

виключений хлор як хiмiчно небезпечний фактор на пiдприємствi . 

-Модернiзацiя трубопроводiв зворотного циклу ВЧ- води; ефект вiд проекту - знижено витрату пожежно- питної 

води , використовуваної для пiдживлення ВЧ- циклу в КПТСС шляхом замiни зношених трубопроводiв i 

обладнання . 

Електроцех (ЕЦ) 

-Модернiзацiя зовнiшнього освiтлення територiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" ; ефект вiд проекту - знижено витрату 

електроенергiї при освiтленнi територiї заводу шляхом впровадження енергозберiгаючого освiтлювального 

обладнання та обладнання для контролю годин горiння свiтильникiв. 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, всього 

(тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 



 90 

1. Виробничого призначення: 518 879 493 130 0 0 518 879 493 130 

  будівлі та споруди 276 621 329 100 0 0 276 621 329 100 

  машини та обладнання 230 347 144 911 0 0 230 347 144 911 

  транспортні засоби 4 129 11 038 0 0 4 129 11 038 

  інші 7 782 8 081 0 0 7 782 8 081 

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 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 518 879 493 130 0 0 518 879 493 130 

Опис 

Ефективне використання основних виробничих фондiв впливає на виконання 

плану виробництва продукцiї та зниження її собiвартостi. На початок 2013 

року первiсна вартiсть основних засобiв становила   968 094 тисячi гривень, 

знос 449 215 тисяч гривень. 

 Товариство залучило незалежного оцiнювача для проведення оцiнки своїх 

основних засобiв станом на 01.01.2013 року. Велика частина цих основних 

засобiв має вузькоспецiалiзований характер i рiдко продається на вiдкритому 

ринку в Українi, унаслiдок чого справедлива вартiсть визначалася, перш за все, 

на пiдставi амортизованої вартостi замiщення. Цей метод заснований на аналiзi 

вартостi вiдтворювання або замiни основних засобiв, скоректованої на 

погiршення їх фiзичного, функцiонального або економiчного стану i старiння.   

За наслiдками проведеної переоцiнки вiдбулись наступнi змiни в вартостi 

основних засобiв : 

 

№п/п    Показник               Пiсля              До                      Змiни 

                                             переоцiнки   переоцiнки 

 

1   Переоцiнена вартiсть    603 326              968 094                 -364 768 

2   Знос                                56 418                 449 215                -392 797 

3   Залишкова вартiсть      546 908            518 879                  28 029 

 

                                                                                                                               

За 2013 рiк вибуло основних засобiв на суму 3 102 тисячi гривень, зносу 

вiдповiдно на 918 тисяч гривень. Нараховано амортизацiї основних фондiв i 

нематерiальних активiв на суму  85 060 тисяч  гривень. На кiнець року 

первiсна вартiсть основних засобiв склала    633 641 тисячi гривень, сума зносу 

140 511 тисяч гривень.  

Робочi машини i устаткування є найбiльш активною частиною основних 

виробничих фондiв, що визначає розмiр i технiчний рiвень виробництва, а їхня 

частка в загальнiй вартостi основних фондiв склала 32,80%.  

До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi Товариство 

використовує у процесi виробництва або поставки товарiв i надання послуг, 

надання в оренду або здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних 

функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року.  

Майно Товариства складається з основних фондiв та обiгових коштiв, а також 

цiнностей, вартiсть яких вiдображена в балансi Товариства.  

Товариство є власником:  

- майна, переданого йому засновниками;  

- майна, одержаного в результатi його фiнансово-господарської дiяльностi;  

- одержаних доходiв;  

- iншого майна, набутого на пiдставах, не заборонених законодавством.  

Товариство здiйснює володiння, користування i розпорядження своїм майном 

у вiдповiдностi з цiлями своєї дiяльностi.  

Прийняття рiшень про вiдчуження основних засобiв Товариства, списання 

основних засобiв, про заставу корпоративних прав, основних засобiв та iншого 

майна, що належить Товариству, вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". Офiснi та складськi примiщення, що 

використовуються Товариство для здiйснення своєї фiнансово-господарської 

дiяльностi, є його власнiстю. Виробничi потужностi Товариства є його 
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власнiстю.  

Основнi  засоби, щодо яких є обмеження прав власностi складають 2985 тис. 

грн.  На забезпечення виконання умов кредитних договорiв, укладених з  

фiнансовими установами, оформленi в заставу основнi засоби. Вартiсть 

оформлених в заставу основних засобiв - 384 853 тисячi  гривень. 

          До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство 

використовує у процесi виробництва або поставки товарiв i надання послуг, 

надання в оренду або здiйснен-ня адмiнiстративних i соцiально-культурних 

функцiй, очiкуваний строк корисного використан-ня яких бiльше одного року.  

Основнi засоби вiдображенi в балансi по переоцiненiй i залишковiй вартостi.  

У бухгалтерському облiку необоротнi активи розподiленi по групах: 

- будинки, споруди i передавальнi пристрої; 

- машини та обладнання; 

- транспортнi засоби; 

- iнструменти, прилади, iнвентар; 

- багаторiчнi насадження; 

- iншi основнi засоби. 

 

           Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства по 

первiснiй вартостi. Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв складається з 

придбання, а також витрат, безпосередньо пов'язаних з приведенням активу в 

робочий стан.  

Пiдприємство використовує прямолiнiйний  метод нарахування амортизацiї, за 

яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка 

амортизується, на очiкуваний перiод часу використання об'єкта основних 

засобiв. Очiкуваний термiн корисного викорис-тання об'єктiв основних засобiв 

складає вiд 1 до 30 рокiв. 

Основнi засоби, вилученi  на кiнець звiтного перiоду для продажу, вiдсутнi. 

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, що 

використовуються пiдприємством, на 31.12.2013 р. склала -19 891 тис грн.  

Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi. 

Основнi засоби, переданi в операцiйну оренду на 31.12.2013 р. Складають 1 

472тис.грн.  

Вибуття основних засобiв вiдбулося внаслiдок лiквiдацiї, а також у зв'язку з 

тим, що вони не вiдповiдали критерiям визнання активом. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

684 958 695 230 

Статутний капітал (тис.грн) 50 000 50 000 

Скоригований статутний капітал (тис.грн) 50 000 50 000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проводився згiдно методичних рекомендацiй ДКЦПФР 

(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Стандартом МСФЗ 1"Надання фiнансової звiтностi". 

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи 

+ Оборотнi активи + Необоротнi активи,утримуванi для продажу,та грури вибуття - Довгостроковi 

зобов'язання i забезпечення- Поточнi зобов'язання i забезпечення - Зобовязання, пов'язанi з 

необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття. 

 

1. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:  

 

1.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.):   

   

                                                                                               За звiтний              за  попереднiй 

                                                                                                     перiод                            перiод                

- нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)   р. 1000          1370                                   84  

                                                                                       

- незавершенi капiтальнi iнвестицiї                   р. 1005          34199                                    36504 

                                                                                         



 92 

- основнi засоби (залишкова вартiсть)             р. 1010          493130                                  518879 

 

- iнвестицiйна нерухомiсть                                р.1015             -                                  - 

 

- довгостроковi бiологiчнi активи                  р. 1020             -                                 - 

 

-довгостроковi фiнансовi iнвестицiї                 р. 1030                -                                            - 

 

- iншi фiнансовi iнвестицiї                                 р.1035                  -                                            - 

 

- довгострокова дебiторська  

  заборгованiсть                                          р. 1040           155                                       404  

 

- iншi необоротнi активи,                                  р.1090               -                                              - 

 - вiдстроченi податковi активи                        р.1045               1576                                      3366  

    Усього за роздiлом 1.1                                  р.1095         530430                       559237 

 

1.2 Оборотнi активи (роздiл 2 балансу):   

- запаси                                                              р.1100             148749                              157046 

 

-поточнi бiологiчнi активи                               р.1110             -                                  -                                                 

      

     

- дебiторська заборгованiсть                  р.1125,1130,1135,                                                                                 

                                                                       1155                  613378                           467518 

 

- поточнi фiнансовi iнвестицiї                        р.1160                     -                                          - 

 

- грошi  та їх еквiваленти                           р.1165             4974                            91762  

 

- iншi оборотнi активи                                р.1190            22448                           4746 

 

  Усього за роздiлом 1.2                                р.1195          789549                      721072 

 

1.3Необоротнi активи,утримуванi 

     для продажу,та групи вибуття                р.1200                -                                  - 

 

2. До складу зобов'язань, що приймаються  

    до розрахунку, включаються:  

 

2.1. Довгостроковi зобов'язання                р.1500,1505,1510        

      i забезпечення                                     1515,1520,1525              79031                  180161  

 

2.2. Поточнi зобов'язання i забезпечення 

   

- короткостроковi кредити банкiв                       р.1600               191859                    191832  

 

- Поточна кредиторська заборгованiсть за:  

-довгостроковими зобов'язаннями                    р.1610             77319                       29913 

 

-  товари, роботи, послуги                                  р.1615             144103               135565    

          

 - розрахункамиз бюджетом                               р.1620              1556                  2592  

 

- розрахунками зi страхування                          р.1625              1912                        2157 

 

- розрахунками з оплати працi                          р.1630              3923                       4399 

 

- за одержаними авансами                                 р.1635                  121625                   23248 
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- розрахунками з учасниками                              р.1640              1376                        1384  

 

- iншi поточнi зобов'язання                                  р.1690              12317                  13828 

 

  Усього за роздiлом 2.2                                        р.1695            555990              404918 

 

 3.Зобовязання, пов'язанi з необоротними 

    активами,утримуваними для продажу,  

    та групами, вибуття                                         р. 1700              -                       - 

 

3. Визначення вартостi чистих активiв АТ за звiтний перiод проводиться за формулою: Чистi 

активи = (1.1 + 1.2 + 1.3) - (2.1 + 2.2 + 3). =(530430 + 789549) - (79031  + 555990)  =  1 319 979  - 635 

021  = 684 958  > 50000 

 

4. Визначення вартостi чистих активiв АТ за попереднiй перiод проводиться за формулою: Чистi 

активи = (1.1 + 1.2 + 1.3) - (2.1 + 2.2 + 3). =(559237+721072)-(180161+404918)=1 280 309 - 585 079 = 

695 230  > 50000 

 

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3. 

ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 298 636 X X 

у тому числі:  

довгостроковий кредит 18.11.2011 29 458 7 30.06.2016 

короткостроковий кредит 16.08.2012 269 178 7 16.02.2014 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

Облiгацiї не випускались. 31.12.2013 0 0 31.12.2013 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

Iпотечнi цiннi папери не випускались. 31.12.2013 0 0 31.12.2013 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

Сертифiкати ФОН не випускались. 31.12.2013 0 0 31.12.2013 

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 

Iншi цiннi папери не випускались. 31.12.2013 0 0 31.12.2013 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом): 
X 0 X X 

Зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями 

в корпоративнi права не було. 

31.12.2013 0 X 31.12.2013 

Податкові зобов'язання X 1 556 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 334 829 X X 

Усього зобов'язань X 635 021 X X 

Опис Зобов'язання визнаються пiдприємством,  якщо їхня оцiнка може 

бути вiрогiдно визначена й iснує iмовiрнiсть  зменшення 
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економiчних вигод у майбутньому внаслiдок їхнього погашення. 

Податковi зобов'язання включають в себе: зобов'язання бюджету - 

1556тис грн. Iншi зобов'язання включають в себе: кредиторську 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 144 103тис грн., з 

одержаних авансiв -     121 625тис грн., з оплати працi - 3 923тис грн., 

iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 7 518тис грн., пенсiйнi 

зобов'язання- 29 726тис грн.,  iншi -27 934 тис грн..  

 

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

періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

08.01.2013 08.01.2013 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків 

активів емітента  

09.01.2013 10.01.2013 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків 

активів емітента  

14.01.2013 14.01.2013 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків 

активів емітента  

31.01.2013 31.01.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

25.04.2013 25.04.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

25.09.2013 26.09.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

24.12.2013 24.12.2013 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 У тому числі позачергових 

1 2011 2 1 

2 2012 1 0 

3 2013 4 3 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть) 
Iнший орган реєстрацiю акцiонерiв для участi в останнiх Загальних зборах не 

здiйснював 

 

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 

Інше (запишіть) Iншим способом голосування з питань порядку денного не вiдбувалось 
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Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть) 

Прийняття рiшення про припиненння повноважень членiв Наглядової ради та їх 

обрання.Вiдповiдно до дiючого Статуту Товариства Голова Наглядової ради 

обирається на першому засiданнi Наглядової ради з числа її членiв.    

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 7 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  14 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) Iншi комiтети в складi наглядової ради не створенi. 

Інше (запишіть) Комiтети у складi Наглядової ради не створенi. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть) Члени Наглядової ради винагороди не отримують. 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 
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Відсутні будь-які вимоги  X 

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. 

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.  

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 із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена 
 X 

Інше (запишіть) 
Нових членiв Наглядової ради було обрано на Загальних зборах Товариства 24.12.2013 

року. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 

створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1 

 

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? 

 

Загальні 

збори 

акціонері

в 

Наглядова 

рада 

Виконавчи

й орган 

Не 

належить 

до 

компетенц

ії жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу 

або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення повноважень 

голови та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової радиня 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
ні так ні ні 
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Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 

інтересів 
ні ні ні так 

 

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)  ні 

 

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 

Інше (запишіть) Iншi документи вiдсутнi. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджуєтьс

я на загальних 

зборах 

Публікуєтьс

я у пресі, 

оприлюднює

ться в 

загальнодост

упній 

інформаційн

ій базі даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосереднь

о в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документі

в 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про акціонерів, 

які володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так так так ні 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової 

звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 

аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 
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Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) Iнший орган рiшення не приймав. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень X  

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше (запишіть) Iншої причини не було.   

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 

році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) 
Стороння компанiя, яка також здiйснювавала перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства - ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги". 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X 

Інше (запишіть) Реалiзацiя статутних вимог. 

 

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) 

Iншим способом залучення iнвестицiй не планується. 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років? 
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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)  не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 

України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 

 

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: 31.01.2013; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами 

Товариства. 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні)  так; укажіть яким чином його оприлюднено: Пiсля закриття Загальних 

зборiв пiдсумки голосування з кожного питання порядку денного зборiв доводяться до вiдома акцiонерiв протягом 

10 робочих днiв шляхом розмiщення протоколу про пiдсумки голосування на власнiй веб-сторiнцi Товариства 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: 

Товариство дотримується Кодексу корпоративного управлiння. Кодекс корпоративного управлiння ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ" розмiщено на власнiй веб-сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет. 

 

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 



 100 

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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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 

20219083 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49044, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15-а. 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

 0031, 26.01.2001 

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 

Реєстраційний номер 80, серія П,  номер 

000080, дата видачі 02.04.2013, строк дії 

04.11.2015 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 рiк 

Думка аудитора безумовно-позитивна 
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 

20219083 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49044, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15-а. 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

 0031, 26.01.2001 

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 

Реєстраційний номер 80, серія П,  номер 

000080, дата видачі 02.04.2013, строк дії 

04.11.2015 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Власникам цiнних паперiв та 

Головi Правлiння 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 

пану Антипову Ю.М. 

(для подання до НКЦПФР) 

 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) 

ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" 

щодо   консолiдованої фiнансової звiтностi  

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"  

за 2013 рiк станом на 31.12.2013 року 

 

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (ПАТ "IНТЕРПАЙП  НМТЗ") за  2013 рiк станом на 

кiнець дня 31 грудня 2013 року (далi - "консолiдована фiнансова звiтнiсть"), що включає: консолiдований баланс 

(звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 р., консолiдований звiт про фiнансовi результати (звiт про 

сукупний дохiд) за 2013 р., консолiдований звiт про рух грошових коштiв за 2013 р., консолiдований звiт про 

власний капiтал за 2013 р., та примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi (Додатки 1, 2, 3, 4, 5). 

Основнi вiдомостi про емiтента: повне найменування - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"; код ЄДРПОУ - 05393139; мiсцезнаходження: поштовий iндекс - 

51200, Днiпропетровська область, мiсто  Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 115; дата державної реєстрацiї -  

25.04.1996 р.   

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далi - "Товариство") вiдповiдно до Договору про 

надання аудиторських послуг № 670 вiд 16.09.2013 р. (дата початку проведення аудиту - 16.09.2013 р., дата 

закiнчення проведення аудиту - 28.02.2014  р.).  

 

Вiдповiдальнiсть керiвництва за консолiдовану фiнансову звiтнiсть 

 

Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання консолiдованої фiнансової 

звiтностi згiдно вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Керiвництво Товариства вiдповiдає: за 

створення необхiдних умов для правильного ведення бухгалтерського облiку; за дотримання єдиних 

методологiчних засад бухгалтерського облiку; за пiдготовку та подання достовiрної консолiдованої фiнансової 

звiтностi, яка не повинна мiстити помилок та викривлень; за вибiр послiдовної облiкової полiтики, яка включає 

принципи оцiнки статей звiтностi та методи облiку окремих статей звiтностi. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

 

Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо консолiдованої фiнансової звiтностi на основi 

результатiв аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог "Мiжнародних стандартiв контролю якостi, 

аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг", якi прийнятi в Українi в якостi Нацiональних 

стандартiв аудиту, "Кодексу етики професiйних бухгалтерiв", Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 

22.04.1993 № 3125-ХII (зi змiнами та доповненнями), "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженого рiшенням 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360, та iнших законодавчих актiв 
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України. 

"Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг" 

вимагають вiд аудитора планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що 

консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Аудитор 

дотримувався вiдповiдних етичних вимог. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв 

у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку 

ризикiв, суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та 

достовiрного подання консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi 

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю 

Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових 

оцiнок, зроблених керiвництвом, та оцiнку загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали вiдповiднi та достатнi аудиторськi докази для висловлення нашої  думки. 

 

Висловлення  думки 

 

На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий 

стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД" станом  на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за 2013 рiк вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

Висловлення додаткових думок 

 

Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360. 

Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає  вимогам чинного законодавства України, а саме частинi третiй 

статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

Нами не виявленi суттєвi невiдповiдностi мiж консолiдованою фiнансовою звiтнiстю ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 

та iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", та подається до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з консолiдованою фiнансовою звiтнiстю. 

Нами не були виявленi факти, що ставлять пiд сумнiв думку про те, що виконання значних правочинiв (10 i 

бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi) 

вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння 

для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть консолiдованої фiнансової звiтностi 

Товариства, а не з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння Товариства 

вимогам чинного законодавства України. Вiдповiдно, ми не помiтили нiчого суттєвого, що могло б змусити нас 

вважати, що  твердження управлiнського персоналу Товариства щодо вiдповiдностi стану корпоративного 

управлiння у всiх суттєвих аспектах, не вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 

В Товариствi не створено окремого пiдроздiлу з виконання функцiй внутрiшнього аудиту. Контрольнi функцiї в 

Товариствi, окрiм Ревiзiйної комiсiї,  здiйснюються, зокрема, спiвробiтниками бухгалтерiї та служби економiчної 

безпеки.  

Нами не виявлено викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства. 

 

Параграф з iнших питань 

 

Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що фiнансовий стан ПАТ "IНТЕРПАЙП  НМТЗ", може 

зазнати змiн пiд впливом сучасних тенденцiй до погiршення в свiтовiй й, вiдповiдно, у вiтчизнянiй економiцi. 

 

Генеральний директор                                                                 В.В.Галасюк 

  

Аудитор                                                                                          М.Ю.Нiкiтiн  

(Сертифiкат аудитора  № 003547, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України № 72 от 03.12.98 р., 

термiн чинностi якого продовжено рiшенням АПУ № 260/2 от 01.11.2012 р. дiйсний до 03.12.2017 р.) 

 

28 лютого 2014 року                                                        м. Днiпропетровськ  

 

Основнi вiдомостi про аудитора 
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Повне найменування - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД". 

Код ЄДРПОУ - 20219083. 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0031, видане за рiшенням Аудиторської 

палати України вiд 26.01.2001 №98, термiн чинностi свiдоцтва продовжено рiшенням Аудиторської палати 

України вiд 04.11.2010 №221/3. 

Мiсцезнаходження - 49044, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Гоголя, 15-а. 

http:// www.galasyuk.com. 

Е-mail: audit@cowperwood.dnepr.net. 

Тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36. 
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КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393139 

Територія Дніпропетровська область, м.Новомосковськ за КОАТУУ 1211900000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво труб, порожнистих профілів і 

фітингів зі сталі 
за КВЕД 24.20 

Середня кількість працівників: 2493 

Адреса, телефон: 51200 м.Новомосковськ, Сучкова, 115, 0569342301 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 p. 

Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 84 1 370 229 

    первісна вартість 1001 812 2 147 756 

    накопичена амортизація 1002 ( 728 ) ( 777 ) ( 527 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 36 504 34 199 24 141 

Основні засоби 1010 518 879 493 130 575 428 

    первісна вартість 1011 968 094 633 641 950 984 

    знос 1012 ( 449 215 ) ( 140 511 ) ( 375 556 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 404 155 691 

Відстрочені податкові активи 1045 3 366 1 576 3 860 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 559 237 530 430 604 349 

    II. Оборотні активи     

Запаси 1100 157 046 148 749 175 132 
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Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 329 329 187 518 249 113 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

    за виданими авансами 1130 86 975 394 840 16 422 

    з бюджетом 1135 49 034 29 689 52 495 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 1 749 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 180 1 331 3 414 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 91 762 4 974 3 825 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в:     

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 4 746 22 448 2 430 

Усього за розділом II 1195 721 072 789 549 502 831 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 1 280 309 1 319 979 1 107 180 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 50 000 50 000 50 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 402 193 386 260 488 930 

Додатковий капітал 1410 14 712 14 712 14 712 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 11 364 11 364 11 364 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 217 075 223 261 140 057 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 114 ) ( 639 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 695 230 684 958 705 063 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 22 949 29 726 0 

Довгострокові кредити банків 1510 88 829 29 458 41 838 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 48 703 7 518 0 

Довгострокові забезпечення 1520 19 680 12 329 16 113 
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Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 0 

у тому числі:     

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 180 161 79 031 57 951 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 191 832 191 859 76 857 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 29 913 77 319 0 

    товари, роботи, послуги 1615 135 565 144 103 244 659 

    розрахунками з бюджетом 1620 2 592 1 556 979 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 2 157 1 912 1 618 

    розрахунками з оплати праці 1630 4 399 3 923 3 278 

    одержаними авансами 1635 23 248 121 625 7 748 

    розрахунками з учасниками 1640 1 384 1 376 1 400 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 13 828 12 317 7 627 

Усього за розділом IІІ 1695 404 918 555 990 344 166 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 1 280 309 1 319 979 1 107 180 

Примітки: Пенсiйнi зобов'язання i iншi винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов'язання i iншi 

винагороди працiвникам на пiдставi актуарних припущень. Оскiльки пенсiйний план входить в компетенцiю 

державних органiв, у Товариства не завжди є доступ до всiєї необхiдної iнформацiї. Внаслiдок цього на суму 

зобов'язань по пенсiйному забезпеченню можуть робити значний вплив думки про те, чи вийде працiвник 

достроково на пенсiю i коли це вiдбудеться, чи буде Товариство зобов'язане фiнансувати пенсiї колишнiх 

працiвникiв залежно вiд того, чи продовжує колишнiй спiвробiтник працювати в небезпечних умовах, а також про 

вiрогiднiсть того, що працiвники будуть переведенi з пенсiйної програми, що фiнансується державою, на пенсiйну 

програму, що фiнансується Товариством. Поточна вартiсть пенсiйних зобов'язань залежить вiд ряду чинникiв, якi 

визначаються на пiдставi актуарних припущень. Основне припущення, використане для визначення актуарного 

збитку (або прибутку) за пенсiйними зобов'язаннями, включає ставку дисконтування. Будь-якi змiни в цих 

припущеннях вплинуть на балансову вартiсть пенсiйних зобов'язань.  

В 2011 роцi внесенi поправки до МСФЗ 19, що значно змiнює порядок облiку винагороди працiвникам. Датою 

вступу в силу i  визнання  переглянутого стандарту для Товариства є 1 сiчня 2013року. Облiкова полiтика 

Товариства ?рунтується: на визнаннi на дату застосування  поправок в МСФЗ 19 не визнаних на 01.01.2013 року 

вартостi минулих послуг i актуарних прибуткiв з коригуванням капiталу; негайному визнаннi актуарних доходiв i 

збиткiв в складi iншого сукупного доходу; негайному визнаннi вартостi послуг минулих перiодiв в тому перiодi, в 

якому вiдбулися змiни умов пенсiйного плану незалежно вiд того, виникло або нi у робiтника право на отримання 

виплат по плану. Таким чином, вартiсть минулих послуг, якi не визнавались ранiше, не повиннi вплинути на 

дохiд/витрати поточного року, а вiдображаються в нерозподiленому прибутку на початок року. Коригування на 

початок року становлять: зменшення нерозподiленого прибутку(ряд.1420 Ф1)  на 24 738 000 гривень, збiльшення 

пенсiйних зобов'язань(ряд.1505 Ф1) на 22 949 000 гривень, збiльшення суми iнших винагород працiвникам(ряд. 

1520 Ф1) на 1 789 000 гривень. 
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Таблиця №4 

Показники  проведених коригувань 

 

         № п/п                        Показник                                           31.12.2012 р.               01.01.2013 

 

1           Капiтал (рядок 1495 Ф1)                                                      715268                    695230 

2             Вiдстроченi податки (рядок 1500  Ф1)                                 1334                              - 

3             Вiдстроченi податковi активи(рядок 1045 Ф1)                        -                          3366 

4             Нерозподiлений прибуток (рядок 1420 Ф1)                    237113                     217075 

5           Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню(ряд 1505 Ф1)      -                           22949 

6           Довгостроковi забезпечення  (рядок 1520 Ф1)                    17891                       19680 

 

 

Основнi засоби 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв наведена в Таблицi № 5,6 

 

Таблицi № 5 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 2013рiк 

 

№ Показник                            Групи основних засобiв   Разом 

 

  Будинки, Машини та Транспортнi Iнструменти, Незавершенi    споруди, обладнання  засоби прилади,  капiтальнi  

  передавальнi   iнвентар вкладення 

  пристрої   та iншi 

1            2                           3                    4                       5                      6                      7                          8 

 

2 Залишок на початок року  

3 первiсна  

 (переоцiнена)  

 вартiсть                   462723           445286             16532                43553             36504               1004598 

4 Знос                       186102           214939             12403                35771                                        449215 

5       переоцiнка 

 (первiсної)              (86471)        (254790)            (1997)             (21510)             (5601)              (370369) 

 вартостi                                                                                                                                                                      

6       переоцiнка 

        зносу              (167710)        (192608)           (10754)            (21725)                                      (392797) 

                                                                                                                                                                      

7 Надiйшло за  

    рiк                           8988              18057             1880                   4492              38219                   71636 

8 Вибуло за рiк  

9         первiсна  

 (переоцiнена)  

 вартiсть                        963                 720                721                    698               34923                   38025 

10 Знос                            53                   75                143                    647                                                918 

11 Нарахована  

 амортизацiї  

 за рiк                         36838             40652             3150                   4371                                            85011 

12    Iншi змiни за рiк  

13 первiсної  

 (переоцiненої)      

 вартостi                       (14)                                                                  14   

14 зносу        

15    Залишок на кiнець року  

16 первiсна  

 (переоцiнена)  

 вартiсть                  384277           207819            15694                 25851                34199                667840 

17 Знос                      55177             62908               4656                17770                                          140511 

 

Таблицi № 6 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 2012 рiк 
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№ Показник                            Групи основних засобiв   Разом 

 

  Будинки, Машини та Транспортнi Iнструменти, Незавершенi    споруди та обладнання  засоби прилади,  капiтальнi  

  передавальнi   iнвентар вкладення 

  пристрої   та iншi 

1            2                             3                     4                     5                       6                      7                       8 

 

2 Залишок на початок року  

3 первiсна  

 (переоцiнена)  

 вартiсть                    453804             443668            15 592                37920             24141             975125 

4 Знос                        146717            184 567             11235                33037                                    375556 

5 Надiйшло за  

 рiк                                9 471              11804                  594                  6295             49005               77169 

6 Вибуло за рiк  

7 первiсна  

 (переоцiнена)  

 вартiсть                         552                9 565                   275                   669             36 642              47703 

8 Знос                             316                5 712                    243                  379                                        6650 

9 Нарахована  

 амортизацiї  

 за рiк                          39701               36705                   790                 3106                                     80302 

10 Iншi змiни за рiк  

11 первiсної  

 (переоцiненої)  

 вартостi                                                (621)                   621                      7                                              7 

12 зносу                                                 (621)                   621                      7                                              7 

13 Залишок на кiнець року  

14 первiсна  

 (переоцiнена)  

 вартiсть                     462723            445286               16 532             43553               36504         1004598 

15 Знос                       186102            214939               12 403             35771                                    449215 

 

Активи, переданi Товариству пiсля приватизацiї, не включають землю, на якiй розташованi будiвлi Товариства.  

Збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв в звiтному перiодi не визнавались. 

Основнi засоби, щодо яких  є обмеження прав власностi  складають 2 985 тис. грн. 

Частина основних засобiв Товариства була надана в заставу як забезпечення її позикових коштiв. Сума вартостi цих 

основних фондiв складає   384 853 тис грн. 

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, що  використовуються Товариством на 31.12.2013 

року  склала 19 891 тис грн.. Основнi засоби придбанi за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнi. Основнi засоби 

переданi в операцiйну оренду  станом на 31.12.2013 року складають  1 472 тис грн. 

В складi активiв Товариства входять незавершенi капiтальнi  iнвестицiї в основнi засоби. Вони складаються з: 

- незавершеного будiвництва об'єктiв виробничого призначення;  

- машини та обладнання  такi, що потребують встановлення та монтажу;   

- незавершенi ремонти та модернiзацiї основних засобiв; 

- iншi об'єкти капiтальних iнвестицiй.  

 

Нематерiальнi активи 

Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв наведена в Таблицi №7,8 

 

Таблиця № 7 

Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв за 2013рiк 

 

№  Показник Групи нематерiальних активiв Разом 

 

  Патенти i Програмне Iнше 

  лiцензiї забезпечення 

1    2                       3               4               5                 6 
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1 Залишок на початок року  

2 Первiсна  вартiсть  116      696                            812 

3 Знос                           99      629                            728 

4 Надiйшло за рiк                1335                          1335 

5 Вибуло за рiк 

6 Первiсна вартiсть      

7 Знос     

8 Нарахована  амортизацiї          

 за рiк                              8        41                             49 

9 Залишок на кiнець року  

10 Первiсна вартiсть  116    2031                        2147 

11 Знос                        107      670                          777 

 

Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв за 2012рiк 

                                                                                                                                  Таблиця № 8 

 

№  Показник Групи нематерiальних активiв Разом 

 

  Патенти i Програмне Iнше 

  лiцензiї забезпечення 

1                2                            3                     4                   5                   6 

 

1 Залишок на початок року  

2 Первiсна  вартiсть          116                   640                                    756 

3 Знос                                    91                  436                                    527 

4 Надiйшло за рiк                                         56                                      56 

5 Вибуло за рiк 

6 Первiсна вартiсть      

7 Знос     

8 Нарахована  амортизацiї          

 за рiк                                      8                   193                                     201 

9 Залишок на кiнець року  

10 Первiсна вартiсть         116                   696                                     812 

11 Знос                                  99                  629                                      728 

 

Товарно-матерiальнi цiнностi, запаси 

 

Iнформацiя про наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей наведена в Таблицi №9 

Таблиця №9 

Запаси 

 

№ Найменування показника  Балансова вартiсть        Балансова вартiсть  

                                                           на 31.12.2013                  на 31.12.2012 

 

1 Сировина i матерiали                               80 027                              68 163 

2 Купiвельнi напiвфабрикати та  

комплектуючi вироби  

3 Паливо                                                            665                                   764 

4 Тара i тарнi матерiали                                       1                                       1 

5 Запаснi частини                                          7 957                              11 401 

6 Малоцiннi та швидкозношуванi  

Предмети                                                        2 608                               2 566 

7 Незавершене виробництво                      53 843                              58 316 

8 Готова продукцiя                                        3 635                              15 827 

9 Товари                                                               13                                       8 

10 Разом                                                      148 749                            157 046 

 

За станом на 31  грудня 2013 року товарно-матерiальнi запаси в сумi 148 749 тисяч гривень були показанi за чистою 

вартiстю реалiзацiї (на 31  грудня 2012 року - 157 046 тисяч гривень).  

В 2013 роцi Товариство визнало зниження цiни товарно-матерiальних запасiв на загальну суму 11 143 тисячi 
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гривень.  

Частина товарно-матерiальних запасiв  Товариства у сумi 24 000 тисяч грн. була надана в заставу як забезпечення її 

позикових коштiв.  

  

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть  

Станом на 31.12.2013 р. та 31.12.2012 р. справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi Товариства 

приблизно рiвна її балансовiй вартостi. 

 

Поточна i довгострокова  дебiторська заборгованiсть враховується в наступних валютах (Таблиця № 10): 

Таблиця № 10 

Валюта дебiторської заборгованостi 

 

№  Валюта Станом на Станом на  

  31.12.2013 р. 31.12.2012 р. 

1         2                                     3                4 

 

1 Українськi гривнi          25214            89135 

2 Долари США                 87153          177391 

3 Євро                                64866           38329 

4 Iншi валюти                    11771           27058 

5 Всього фiнансової дебiторської заборгованостi  

 (стр.1040+1125+1155)   189004         331913 

 

На протязi 2013 року в сумi резерву сумнiвних боргiв вiдбулися наступнi змiни   (Таблиця № 11): 

Таблиця №11 

Резерв сумнiвних боргiв 

 

№                                       Показник                                  Станом на        Станом на  

                                                                                           31.12.2013 р.      31.12.2012 р. 

п/п                                              2                                                      3              4 

 

1 Резерв сумнiвних боргiв на початок  року.                             1665         5690 

2 Резерв сумнiвних боргiв використаний протягом року           161          204 

3 Сторно невикористаних сум                                                        -           3 821 

4          Донарахування  резерву                                                     726 

5 Резерв сумнiвних боргiв на кiнець року                                   2230       1665               

 

В складi резерву сумнiвних боргiв також враховуються суми, що пов'язанi з знецiненням виданих авансiв, та 

складають: на 31.12.2013 р. - 1 687тис. грн., на 31.12.2012 р. - 941 тис грн. 

Аналiз фiнансової дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (рядок 1125) i iншої дебiторської 

заборгованостi (рядок 1155)  по строкам представлений нижче: 

Таблиця № 12 

Термiни дебiторської заборгованостi 

 

№  Показник                                                             На 31.12.2013 р.           На 31.12.2012 р. 

1            2                                                                         3                                      4 

 

1 Не прострочена i не знецiнена заборгованiсть 

2 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, 

 послуги                                                                      187 378                       327 190 

3 Iнша дебiторська заборгованiсть                              1 331                           2 180 

4 Всього не простроченої i не знецiненої  

 Заборгованостi                                                         188  709                       329 370 

5 Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть 

6 - прострочена менше 90 днiв   

7 - прострочена вiд 90 до 360 днiв                                      4                              217 

8 - прострочена бiльше 360 днiв                                      136                           1922 

9 Всього простроченої, але не знецiненої  

 дебiторської заборгованостi                                            140                          2 139 

10 Знецiнена дебiторська заборгованiсть за  
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 товари, роботи, послуги                                                    147                        388 

11 Знецiнена iнша дебiторська заборгованiсть               336                         336 

12 Всього знецiнена дебiторська заборгованiсть            483                        724 

13 Резерв сумнiвних боргiв                                             (483)                      (724) 

14 Всього дебiторська заборгованiсть  

 (ряд. 1125+1155)                                                          188 849                 331 509 

 

Всi простроченi, але не знецiненi суми вважаються такими, що будуть повернутi. Товариство не забезпечує 

дебiторську заборгованiсть заставою. 

 

В складi статтi "Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом" зокрема враховується суми по наступних 

податках. 

Таблиця №13 

Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом 

 

№ Показник                                              На 31.12.2013                        На 31.12.2012 

1 2 3 4 

 

1 ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню                 27 838                        48 919 

2 Iншi податки                                                        1 851                            115 

 

До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi якi не пiдлягають вiдображенню у складi 

наведених статей облiку дебiторської заборгованостi  (Таблиця № 14 ). 

Таблиця № 14  

 

Розшифрування ряд. 1155 балансу 

"Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" 

 

№ з/п         Вид заборгованостi                На 31.12.2013   На 31.12.2012 

 

1 2                                                                                   3                        4  

 

1 Розрахунки з робiтниками пiдприємства            304                     337 

2 Iншi дебiтори                                                        1 363                2 179 

3 Резерв сумнiвної заборгованостi                        (336)                 (336)       

4 Разом                                                                     1 331                2 180 

Iншi оборотнi активи 

 

До складу статтi "Iншi оборотнi активи" балансу Товариства (рядок 1190) станом на  31.12.2012 i 31.12 2013 рокiв 

включенi суми податкового кредиту i податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть у сумi 4 746 тис. i 22 448 

тис грн. за окремими господарськими операцiями, розрахованi вiдповiдно до податкового законодавства України 

(податковi зобов'язання за отриманими авансами, податковi зобов'язання з iмпорту послуг, податковий кредит, 

непiдтверджений податковими накладними). 

Позиковi кошти 

 

Склад позикових коштiв Товариства наведено в  Таблицi № 16: 

Таблиця №16 

Позиковi кошти 

 

№  Показник                             На 31.12.2013 р.          На 31.12.2012 р. 

1         2                                                    3                                 4 

 

1 Довгостроковi позиковi кошти 

2 - банкiвськi позиковi кошти               29 458                       88 829 

3 - небанкiвськi позиковi кошти             7 518                       48 703 

4 Поточнi позиковi кошти 

5 - банкiвськi позиковi кошти             269 178                     221 745 

6 - небанкiвськi позиковi кошти                   -                                  - 

7 Всього позиковi кошти                    306 154                      359 277 
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Позиковi кошти Товариства отриманi в наступних валютах    (Таблиця № 17). 

Таблиця №17 

Валюта позикових коштiв 

 

№  Показник                             На 31.12.2013 р.         На 31.12.2012 р. 

1         2                                                    3                               4 

 

1 Долари США                                    301 838                   354 535 

2 Євро                                                       4 316                       4 742 

 

Ефективнi вiдсотковi ставки по залученим позикам на протязi 2013 р. складали   (Таблиця №18): 

Таблиця №18 

Ефективнi вiдсотковi ставки 

 

№  Валюта                  2013 рiк 

1       2                             3 

 

1 Долари США             Libor 3m + 4% 

2 Євро                            11%, 18% 

 

Довгострокова заборгованiсть переводиться в короткострокову заборгованiсть у випадку, коли за умовами договору 

до повернення основної суми боргу залишається 365 днiв. У випадку якщо зобов'язання з повернення позикових 

коштiв пiдлягає погашенню долями (траншами), кожний такий транш вiдображається в бухгалтерському облiку в 

якостi самостiйного зобов'язання, що характеризується окремим строком погашення. Вимоги про переведення 

довгострокової заборгованостi в короткострокову застосовуються до кожного траншу окремо.  

Станом на звiтнi дати справедлива вартiсть позикових коштiв Товариства приблизно рiвна їх балансовiй вартостi. 

Товариство надало деякi активи в заставу як забезпечення своїх позикових коштiв. 

 

                                         Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню   

 

Зобов'язання з плану з встановленими виплатами станом на 31.12.2013 р. визначенi наступним чином (Таблиця № 

19): 

Таблиця № 19 

 

Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню   

 

№  Показник                                                     Пенсiї                    Iншi зобов'язання 

                                                                              2013       2012     2013    2012 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Суми, признанi в балансi:                              34309    11470    4115   4356      

2 Суми, признанi в звiтi про фiнансовi 

 результати:                                                          5073      6279      789     813 

3     Суми, визнанi в звiтi про змiни капiталу 22949            -     1789         - 

4 Змiни поточної  вартостi зобов'язань по 

 плану з установленими виплатами: 

5 Зобов'язання по плану с установленими  

 виплатами на 1 сiчня                                      34 419   28 304    6 145   4 913      

6 Вартiсть поточних послуг                                 935        814        173      151      

7     Витрати по процентам                                4 138     3 358        616      598    

8 Актуарний збиток / (прибуток)                             -     6 892            -    1 102     

9 Виплаченi винагороди                                   -5 183    -4 949   -2 819     -619    

10 (Прибуток) от секвестра   

11 Вартiсть минулих послуг   

12 Зобов'язання по плану с установленими  

 виплатами на 31 грудня                                  34 309    34 419    4 115   6 145      

13 Суми, признаннi  в балансi: 

14 Поточна вартiсть зобов'язань по плану с  

 установленими виплатами, не забезпеченими 
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 фондами                                                      34 309      34 419      4 115      6 145      

15   Не признаний чистий актуарний (збиток) 

  / прибуток                                                            -     -23 538             -     -1 018 

16 Не признана вартiсть минулих послуг           -          589              -       -708 

17 Зобов'язання в балансi                          34 309      11 470       4 115     4 356 

18 Суми, признанi в звiтi про фiнансовi  

 результати:     

19 Вартiсть поточних послуг                         935           814          173         151    

20 Признаний актуарний збиток / (прибуток) -           2303              -             -      

21 Витрати по процентам                            4 138         3 358          616       598    

22 Признана вартiсть минулих послуг              -           -196              -         64 

23 Признаний (прибуток) от секвестра             -                 -              -            - 

24   Зобовязання  в фiнансових результатах5 073       6 279         789       813 

25   Змiни в приведенiй вартостi зобов'язання, визнаного в балансi: 

26    На 1 сiчня                                              11 470       10 140     4 356    4 162 

27    Не визнанi на 1 сiчня вартiсть минулих 

        Послуг i актуарний збиток(прибуток)  до 

         Визнання з коригуванням капiталу   22 949               -       1789            - 

28   Виплаченi винагороди                           -5 183       -4 949     -2 819      -619 

29   Чистi витрати(доходи) визнанi в консолi- 

        дованому звiтi про фiнансовi  результати5 073    6 279         789        813 

30 На 31 грудня                                                34 309   11 470      4 115      4356 

 

1. У 2011г. внесенi поправки до МСФО (IAS) 19, що значно мiняє порядок облiку винагород працiвникам. Датою 

набуття чинностi i переходу на застосування переглянутого стандарту для Товариства являється 1 сiчня 2013г. 

Облiкова полiтика Товариства  з 1.01.2013 ?рунтується на: 

визнаннi на дату застосування поправок до МСФО (IAS) 19 невизнаних на 1.01.2013 вартостей минулих послуг i 

актуарному прибутку з коригуванням капiталу; 

негайному визнаннi актуарних прибуткiв i збиткiв (результатiв повторного вимiру) у складi "iншого сукупного 

доходу"; 

негайному визнаннi вартостi послуг минулих перiодiв в тому перiодi, в якому станеться змiна умов пенсiйного 

плану незалежно вiд того, виникло або нi у працiвника права на отримання виплат за планом. 

2. Прогноз на 31.12.2013 ?рунтується на актуарних допущеннях, прийнятих Товариством на 31.12.2012 i бази даних 

по персоналу / звiльненим / пенсiонерам на 31.12.2012. 

3. Передбачається, що подiї 2013г. зростання заробiтної плати/окладiв, плиннiсть, вихiд на пенсiю, зростання 

виплат / вiдшкодувань згiдно з умовами Колективного договору вiдповiдають прийнятим актуарним допущенням 

на 31.12.2012. 

4. Сума пенсiйних зобов'язань розподiлена на довгостроковi виплати - 29 726 тис гривень i поточнi в сумi - 4 583 

тис гривень. 

  

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть  

 

Кредиторська заборгованiсть деномiнована в наступних валютах: 

Таблиця  №20 

 

Кредиторська заборгованiсть по валютах (ряд. 1615 + ряд. 1690) 

 

№  Показник                    На 31.12.2013 р. На 31.12.2012 р. 

1 2                                               3                              4 

 

1 Українськi гривнi                   88 761               73 813 

2 Долари США                            4 126                 4 545 

3 Євро                                           7 527                 6 041 

4 Росiйськi рублi                       56 002               64 994 

5        Iншi валюти                              4 

6 Разом                                      156 420            149 393 

 

Станом на 31.12.2013р. та 31.12.2012 р. справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i 

iншої фiнансової кредиторської заборгованостi Товариства приблизно рiвна її балансовiй вартостi. 
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В рядку 1690 балансу Товариства  "Iншi поточнi зобов'язання" вiдображенi зобов'язання, якi не пiдлягають 

вiдображенню в складi iнших статей кредиторської заборгованостi (Таблиця №21).  

Таблиця № 21 

 

Розшифрування рядку 1690 балансу "Iншi поточнi зобов'язання" 

 

№ з/п Зобов'язання                                                    На 31.12.2013 р.      На 31.12.2012 р  

 1 2                                                                                   3                            4 

 

1 Розрахунки за нарахованими вiдсотками             4 094                4 883 

2 Розрахунки за податковим кредитом                       341                2 623 

3 Заборгованiсть некомерцiйного характеру           7 882                6 322 

4 Разом                                                                       12 317               13 828  

 

Керівник    Антипов Юрiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Мовчан Вiкторiя Анатолiївна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393139 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 

за 2013 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 690 035 2 023 712 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 414 796 ) ( 1 673 059 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 275 239 350 653 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 29 189 35 122 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 69 573 ) ( 72 910 ) 

Витрати на збут 2150 ( 170 858 ) ( 218 417 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 54 177 ) ( 42 689 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 9 820 51 759 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 71 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 28 805 ) ( 19 952 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 47 350 ) ( 2 791 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 29 087 
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    збиток 2295 ( 66 335 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -11 753 -18 697 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 10 390 

    збиток 2355 ( 78 088 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 71 448 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 71 448 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 13 575 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 57 873 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -20 215 10 390 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 -78 088 10 390 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 -20 215 10 390 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 259 787 1 530 793 

Витрати на оплату праці 2505 114 788 105 941 

Відрахування на соціальні заходи 2510 42 943 39 435 

Амортизація 2515 85 060 80 503 

Інші операційні витрати 2520 258 974 376 155 

Разом 2550 1 761 552 2 132 827 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 197 668 620 199 867 819 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 197 668 620 199 867 819 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,395050 0,051980 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0,395050 0,051980 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки:                                                                           РЕАЛIЗАЦIЯ (ПРОДАЖ)  

 

 Iнформацiя про обсяги реалiзацiї продукцiї наведено в Таблицi № 22 

Таблиця № 22 

Обсяги реалiзацiї продукцiї 
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№ Показник                                                                    2013рiк 2012рiк 

1 2                                                                                        3          4 

 

1 Реалiзацiя трубної продукцiї                                     410 541     469 745  

2 Iнша реалiзацiя(посуд)                                                83 281        75 928 

3         Iнша реалiзацiя                                                     45 799        41 344 

4 Всього реалiзацiя на внутрiшньому ринку               539 621     587 017 

5 Реалiзацiя трубної продукцiї                                  1 045 765   1 342 283  

6 Iнша реалiзацiя (посуд)                                              101 859       94 412 

7 Всього реалiзацiя на експорт                                 1 150 414   1 436 695 

8 Всього доходiв вiд реалiзацiї                                 1 690 035   2 023 712 

 

Витрати за видами 

Склад основних витрат Товариства наведено в Таблицi №23  

Таблиця № 23 

Склад основних витрат 

№  Показник                                                                2013 рiк          2012 рiк 

1 2                                                                                          3              4 

 

1 Сировина                                                                    1 110 012         1 345 299 

2 Газ, Електроенергiя i паливо                                         85 707             73 383 

3 Оплата послуг з переробки сировини                            4 070              14 920 

4 Амортизацiя основних засобiв                                     69 699              75 496 

5 Заробiтна плата працiвникiв                                       154 704            141 630 

6 Транспортнi витрати                                                   103 314             126 685 

7 Iншi матерiали                                                                49 870               51 791 

8 Пенсiйнi витрати                                                                                               - 

9 Придбання iнших послуг                                               27 182            118 902 

10 Податки, мито, екологiчний податок                            3 758                2 855 

11 Ремонт i техобслуговування                                          1 554                1 866 

12     Страхування фiнансових ризикiв i майна               28 692             29 914 

13 Змiна в залишках готової продукцiї                            16 665            (18 355) 

           I незавершеного виробництва 

14 Всього операцiйних витрат                                     1 655 227          1 964 386 

 

Наведенi витрати включенi в наступнi категорiї витрат Таблиця №24 

Таблиця №24 

Категорiї витрат 

№                         Показник                                               2013 рiк        2012 рiк 

1                               2                                                            3                 4 

 

1 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї                       1 414 796        1 673 059 

2 Адмiнiстративнi витрати                                               69 573        72 910 

3 Витрати на збут                                                            170 858        218 417 

4 Всього операцiйних витрат                                      1 655 227       1 964 386 

 

Сировина складається переважно з металопрокату, полiмерних матерiалiв. Витратнi матерiали представленi 

переважно запасними частинами для ремонтiв, допомiжними матерiалами, iнструментом, спецодягом. 

 

Iншi доходи та витрати   

Склад iнших доходiв наведено в Таблицi №25 

Таблицi №25 

Iншi доходи та витрати 

 

№  Показник                                                                     2013 рiк 2012 рiк 

1 2                                                                                         3             4 

 

1 Прибуток/(збитки) вiд продажу                                     2 689     11 493 

              оборотних активiв 

2 Оренда активiв                                                                    817     16 936 
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3 Списання кредиторської заборгованостi                           20              66 

4 Витрати на утримання соц. iнфраструктури                  (3 139)  (1 994) 

5 Прибуток/(збиток) вiд курсової рiзницi                            8 955      199 

6 Прибуток/(збиток) вiд вибуття ОЗ                                     1 710  (2 720) 

7 Прибуток/(збиток) вiд операцiй придбання, 

 продажу валюти (чиста сума)                                             11 815     5 788 

8 Благодiйнiсть i добродiйнi внески                                   (2 252)   (1 639) 

9 Iнше                                                                                   (43 893)  (38 416) 

10        Прибуток/(збиток) вiд переоцiнки основних засобiв(49 060)        - 

11 Всього iнших доходiв/(витрат), чиста сума                  (72 338)  (10 287) 

 

Прибуток/(збитки) вiд продажу оборотних активiв, в основному, включає чистий результат вiд операцiй з продажу 

метало брухту i металопрокату по яких Товариство виступає агентом, таким, що несе ризики, пов'язанi з володiнням 

товарами. 

 

Фiнансовi доходи 

Склад фiнансових доходiв наведено в Таблицi №26 

Таблиця № 26 

Фiнансовi доходи 

 

№     Показник                                                                    2013 рiк                 2012 рiк 

1    2                                                                                        3                                 4 

 

1 Вiдсотковi доходи по банкiвських                                  260                           205 

            та iнших позикових коштах 

2 Доходи вiд курсової рiзницi по банкiвських                  386                           874 

            та iнших позикових засобах 

3 Всього фiнансових доходiв                                              646                          1079 

 

Фiнансовi витрати 

Склад фiнансових витрат наведено в Таблицi №27 

Таблиця №27 

Фiнансовi витрати 

 

№ Показник                                                                          2013 рiк 2012 р. 

1 2                                                                                              3                 4 

 

1 Вiдсотковi витрати по банкiвських                                   26 588    16150 

            та iнших  позикових  коштах 

2 Вiдсотковi витрати за зобов'язанням                                2 228       3 900 

            по пенсiйному забезпеченню 

3 Збитки вiд курсової рiзницi по банкiвських                        635          981 

            та iнших позикових засобах 

4 Всього фiнансових витрат                                                 29 451    21 031 

 

Податок на прибуток 

Кредит по податку на прибуток складається з таких компонентiв:  

                                                                                                                                 Таблиця №28 

 

 

№ п/п Показник                                  2013 рiк                         2012рiк 

1         2                                                      3                                    4 

 

1 Поточний податок                         13 070                            13 513 

2 Вiдстрочений податок                  (1 317)                              5 184                                    

3 Витрати по податку на прибуток 11 753                            18 697 

 

 

 

Податок на прибуток Товариства, розрахований за правилами податкового облiку, що застосовуються в Українi, 
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вiдрiзняється вiд його теоретичної величини, яка розраховується шляхом множення ставки податку на суму 

прибутку до оподаткування, вiдображеної у складi прибутку або збитку. Порiвняння очiкуваного i фактичного 

податку на прибуток представлена нижче (Таблиця №29): 

Таблиця №29 

 

Порiвняння очiкуваного i фактичного податку на прибуток 

 

№                                                    Показник                       2013 рiк               2012 рiк 

1                                                          2                                   3                             4 

 

1 Прибуток до оподаткування                                             66 335               29 016 

2 Розрахункова сума податку на прибуток  

 по встановленiй Кодексом ставцi 19 (21)%                       12 603                6 093 

3 Податковий ефект статi, яка не вираховується або  

 не включається у витрати для цiлей оподаткування:  

4 - витрати, якi не включаються у витрати для цiлей      (24 356)              12604 

            оподаткування 

5 Витрати по податку на прибуток                                      11 753              18 697 

 

Через вiдмiнностi мiж принципами оподаткування в Українi i МСФЗ виникають певнi тимчасовi рiзницi мiж 

балансовою вартiстю деяких активiв i зобов'язань для цiлей  

фiнансової звiтностi i їх вартiстю для цiлей визначення податкової бази. Податковий ефект змiн таких тимчасових 

рiзниць враховується по ставцi 19% на 31.12.2012 та 18 % на 31.12.2013 р., як показано нижче (Таблиця №30, 31).  

Таблиця №30 

Податковий ефект змiн  тимчасових рiзниць 

 

№  Показник                                                                      Станом на        Вiднесено на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                            31.12.2013        прибуток або  збиток            

1      2                                                                                          3                     4 

 

1 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування 

2 Вартiсть iнвестицiй в ТОВ "Новомосковський посуд"     51 370     (9 246) 

3        Нематерiальна частина в незавершеному 

          виробництвi                                                                            17           (3) 

4        Всього вiдстроченого податкового зобов'язання         51 387   (9 242) 

5 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування 

6 Аванси отриманi                                                                            67          12 

7 Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню                          38424     6 916 

8 Резерв на оплату вiдпусток                                                      5 571    1 003 

9 Резерв знецiнення ТМЦ                                                            4 357      784 

10 Витрати, по яких вiдсутнi своєчасно оформленi  

 первиннi документи                                                                  22 321    4 018 

11     Зобов'язання по судовому забезпеченню                          4 501       810 

12       Резерв по дебiторськiй заборгованостi                           2 166        390 

13 Всього вiдстроченого податкового активу                          77407   13 932 

14     Всього вiдстроченого податкового активу 

          вiднесено на прибуток                                                                      4 683 

15     Податковi зобов'язання вiдображенi у складi 

          власного капiталу 

16      Рiзниця мiж вартiстю ОЗ                                                 17 260   (3 107) 

17 Визнане вiдстрочене податкове  

 (зобов'язання)/ актив                                                                                  1576 

 

Таблиця № 31 

Податковий ефект змiн  тимчасових рiзниць 

 

№ Показник                                                          Станом на      Вiднесено на  

                                                                               31.12.2012      прибуток або 

                                                                                                       збиток 

1      2                                                                                    3              4 
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1 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування 

2 Вартiсть iнвестицiй в ТОВ  

 "Новомосковський посуд"                                        35 354     (6 717) 

3 Нематерiальна частина в незавершеному  

 виробництвi                                                                       42     (8) 

4 Всього вiдстроченого податкового зобов'язанн   35 396     (6 725) 

5 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування 

6 Аванси отриманi                                                              67     13 

7 Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню           39 649     7 533 

8 Резерв на оплату вiдпусток                                        5 131    975 

9 Резерв знецiнення ТМЦ                                          7 983 1     516 

          Витрати, по яких вiдсутнi своєчасно оформленi  

 первиннi документи                                                          19     4 

10 Всього вiдстроченого податкового активу          52 849     10 041 

11 Визнане вiдстрочене податкове 

 (зобов'язання)/ актив                                                                  3 366  

 

Iнформацiя за сегментами 

Операцiйний сегмент визначається на пiдставi внутрiшнiх звiтiв, якi аналiзуються керiвництвом Товариства. На 

пiдставi цих звiтiв, операцiйним сегментом визначено господарський сегмент - "Виробництво  продукцiї" 

 

Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збиткiв, їх оцiнка проводиться 

вiдповiдно до оцiнки операцiйного прибутку або збиткiв в 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Фiнансовi доходи та витрати Товариства, а також податки на прибуток 

розглядаються з погляду всього Товариства i не розподiляються на операцiйнi сегменти. 

Капiтальнi витрати складаються з приросту по статтях основних засобiв, нематерiальних активiв i iнвестицiйної 

нерухомостi - суми приросту не поточних активiв, за винятком фiнансових iнструментiв та вiдстрочених 

податкових активiв. 

 

Бiльш детальна iнформацiя за сегментами наведена в Таблицi № 34,35 

 

Таблиця № 34 

Господарськi сегменти 

№  Показник за 2013рiк                                          Виробництво   Нерозподiленi Всього 

                                                                                           (труб)        статтi 

1     2                                                                                       3              4                        5 

1 Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям                                 1 690 035                           1 690 035 

2 Реалiзацiя iншим звiтним сегментам                             (         )   (        )              (         ) 

3 Iншi операцiйнi доходи                                                    29 189                                29 189 

4 Фiнансовi доходи х   

5 Iншi доходи    

6 Дохiд з податку на прибуток х   

7 Всього доходiв                                                             1 719 224                           1 719 224 

8 Собiвартiсть реалiзацiї                                                1 414 796                           1 414 796 

9 Адмiнiстративнi витрати                                                  69 573                                69 573 

10 Витрати на збут                                                             170 858                              170 858 

11 Iншi операцiйнi витрати                                                 54 177                                54 177 

12 Iншi витрати                                                                    47 350                                47 350 

13 Фiнансовi витрати                                                                    х       28 805              28 805 

14 Податок на прибуток                                                               х        11 753             11 753 

15 Всього витрат                                                             1 756 754        40 558        1 797 312 

16 Фiнансовий результат дiяльностi  

 Товариства                                                                        (37 530)       (40 558)         (78 088) 

17 Активи пiдприємства                                                 1 319 979                           1 319 979 

18 Зобов'язання товариства                                                635 021                             635 021 

19 Капiтальнi iнвестицiї                                                       34 199                               34 199 

20 Амортизацiя необоротних активiв                                 85 060                               85 060 

 

                                                                                                                                              Таблиця № 35 
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№  Показник за 2012 рiк                                                  Виробництво Нерозподiленi Всього 

                                                                                             (труб)            статтi 

1      2                                                                                             3                  4                 5 

1 Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям                                        2 023 712                         2 023 712 

2 Реалiзацiя iншим звiтним сегментам                                    (         )      (        )         (         ) 

3 Iншi операцiйнi доходи                                                           35 122                             35 122 

4 Фiнансовi доходи                                                                             х   

5 Iншi доходи                                                                                      71                                   71 

6 Дохiд з податку на прибуток                                                           х   

7 Всього доходiв                                                                     2 058 905                       2 058 905 

8 Собiвартiсть реалiзацiї                                                        1 673 059                       1 673 059 

9 Адмiнiстративнi витрати                                                         72 910                            72 910 

10 Витрати на збут                                                                    218 417                          218 417 

11 Iншi операцiйнi витрати                                                        42 689                            42 689 

12 Iншi витрати                                                                              2 791                              2 791 

13 Фiнансовi витрати                                                                           х       19 952          19 952 

14 Податок на прибуток                                                                       х      18 697           18 697 

15 Всього витрат                                                                     2 009 866       38 649     2 048 515 

16 Фiнансовий результат дiяльностi  

 товариства                                                                                    49 039     (38 649)         10 390 

17 Активи товариства                                                              1 280 309                      1 280 309 

18 Зобов'язання товариства                                                        585 079                         585 079 

19 Капiтальнi iнвестицiї                                                               36 504                           36 504 

20 Амортизацiя необоротних активiв                                         80 503                            80 503 

 

Iнформацiю про доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв з рiзних країн наведено в Таблицi № 36 

 

                                                                                              Таблиця № 36 

Географiчнi збутовi сегменти 

 

№ п/п Країна                                      2013 рiк                           2012 рiк 

    1       2                                                 3                                             4 

 

1 Україна                                     568 811                                     622 210 

2 Росiя                                          121 225                                     255 318                                     

3 Азербайджан                             247 811                                     247 633 

4 Польща                                      133 515                                       87 428 

5 Бiлорусь                                     133 681                                     193 388 

6 Сполученi Штати Америки     105 975                                     169 152 

7 Iншi країни                                408 206                                      483 773 

8 Всього доходiв                       1 719 224                                   2 058 905 

 

 

Керівник    Антипов Юрiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Мовчан Вiкторiя Анатолiївна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393139 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

За 2013 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 926 440 2 240 093 

Повернення податків і зборів 3005 179 646 212 082 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 179 618 211 510 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 273 969 18 930 

Надходження від повернення авансів 3020 1 207 254 220 339 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках 
3025 260 236 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 22 181 40 081 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 487 461 ) ( 1 582 236 ) 

Праці 3105 ( 90 558 ) ( 83 026 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 47 361 ) ( 42 597 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 37 688 ) ( 34 266 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1 913 331 ) ( 1 046 659 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 4 058 ) ( 21 111 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 23 125 ) ( 41 705 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6 168 -119 839 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 288 160 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 
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Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 12 263 ) ( 19 474 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -11 975 -19 314 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 2 097 662 1 214 288 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 655 694 441 720 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 639 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 1 213 068 ) ( 1 022 574 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 7 ) ( 16 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 1 620 502 ) ( 406 608 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -80 860 226 810 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -86 667 87 657 

Залишок коштів на початок року 3405 91 762 3 825 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -121 280 

Залишок коштів на кінець року 3415 4 974 91 762 

Примітки: Перерахунок iноземної валюти. Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi Товариства, оцiнюються з 

використанням валюти основного економiчного середовища, в якому працює Товариство (функцiональної валюти), 

якою є українська гривня. 

Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ), 

встановленому на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй 

валютi, включаються до складу прибутку або збитку на пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення 

операцiї. 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi по офiцiйному обмiнному курсу НБУ 

на звiтну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслiдок курсової рiзницi при переоцiнцi активiв i зобов'язань, 

вiдображаються в iнших операцiйних доходах/витратах або у в iнших доходах/витратах у складi прибутку або 

збитку.  

 

Основнi курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були наступними (Таблиця 

№ 1): 

 

                                                                                                                                  Таблиця №1 

№ п/п          Найменування валюти                                                     Дата 

 

                                                                                             31.12.2012             31.12.2013 

 

   1                1 долар США                                                    7,993                     7,993 

 

   2                1 євро                                                             10,537172               11,04153  

 

   3                1 росiйський рубль                                           0,26316                  0,24497 
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В даний час Українська гривна не є вiльно конвертованою валютою за межами України. 

 

Грошовi кошти i їх еквiваленти 

Склад грошових коштiв пiдприємства наведено в Таблицi № 15. 

 

Таблиця № 15 

Кошти 

 

№ Показник                                           31.12. 2013 р. 31.12. 2012 р. 

1     2                                                                        3                      4 

 

1 Поточнi рахунки                                         4 942             91 700 

2 Депозитнi рахунки                                          20                    20 

3 Готiвка (каса)                                                    2                      3 

4 Iншi кошти                                                      10                    39 

5 Всього грошових коштiв i їх еквiвалентiв4 974           91 762 

Цi суми не мають обмежень у використаннi та не знецiненi.  

 

 

Керівник    Антипов Юрiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Мовчан Вiкторiя Анатолiївна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393139 

 

Консолідований звіт про власний капітал 

За 2013 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінка

х 

Додатко

вий 

капітал 

Резервни

й капітал 

Нерозпо

ділений 

прибуто

к 

(непокри

тий 

збиток) 

Неоплач

ений 

капітал 

Вилучен

ий 

капітал 

Всього 

Неконтро

льована 

частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 4000 50 000 0 416 905 11 364 237 113 0 -114 715 268 0 715 268 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 402 193 -402 193 0 -20 038 0 0 -20 038 0 -20 038 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 50 000 402 193 14 712 11 364 217 075 0 -114 695 230 0 695 230 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період  

4100 0 0 0 0 -78 088 0 0 -78 088 0 -78 088 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 57 873 0 0 0 0 0 57 873 0 57 873 

Дооцінка (уцінка) необоротних 

активів  

4111 0 57 873 0 0 0 0 0 57 873 0 57 873 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних 

підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, належна 

до бюджету відповідно до 

законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 -639 -639 0 -639 

Перепродаж викуплених акцій  4265 0 0 0 0 0 0 114 114 0 114 

Анулювання викуплених акцій  4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості 

акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -73 806 0 0 84 274 0 0 10 468 0 10 468 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -15 933 0 0 6 186 0 -525 -10 272 0 -10 272 

Залишок на кінець року  4300 50 000 386 260 14 712 11 364 223 261 0 -639 684 958 0 684 958 

Примітки: Капiтал 

 

Статутний капiтал вiдповiдно до статуту Товариства зареєстрований в розмiрi 50 000 тис. грн. i розподiлений на 200 000 000 шт. простих iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 0,25 грн. Статутний капiтал повнiстю сплачений i на протязi звiтного перiоду не змiнювався.  

 

На дату затвердження звiтностi рiшення про змiну розмiру статутного капiталу не приймалося.  

 

Вiдповiдно до Статуту Товариства i Господарського Кодексу України сформовано резервний капiтал. Резервний капiтал становить менше 25% вiд статутного капiталу. 

Резервний капiтал створюється й визнається в бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля затвердження рiчної фiнансової звiтностi зборами акцiонерiв. На протязi звiтного 

перiоду загальними зборами акцiонерiв не приймалося рiшення щодо змiн розмiру резервного капiталу. Станом на 31.12.2013 р. сума резервного капiталу склала 11 364 

тис. грн. (на 31.12.2012 р. - 11 364 тис. грн.)  

 

Нерозподiлений прибуток за результатами дiяльностi товариства станом на 31.12.2012 року складав 237 113 тис. грн., в разi змiн викликаних внесенням поправок до 

стандарту МФЗО 19 вiн зменшився на 20 038 тис. грн. i становить 217 075 тис. грн., станом на 31.12.2013 року становить 223 261 тис. грн. 
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В складi додаткового капiталу станом на 31.12.2013 р. та 31.12.2012 р. вiдображена сума емiсiйного доходу в сумi 14 712 тис. грн. 

 

Капiтал у дооцiнках включає суми переоцiнки балансової вартостi основних засобiв i нематерiальних активiв, незавершеного будiвництва. Загальна сума капiталу в 

дооцiнках на 31.12.2012 року складає 402 193 тис. грн., на 31.12.2013 року - 386 260 тис. грн. Суми переоцiнки основних засобiв рiвномiрно вiдносяться в нерозподiлений 

прибуток пропорцiйно нарахуванню амортизацiї по вiдповiдних об'єктах основних засобiв. 

 

Управлiння капiталом 

 

Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Товариства як безперервно дiючого об'єкта, для того щоб приносити прибуток акцiонерам 

i вигоди iншим зацiкавленим сторонам.  

 

Українським законодавством встановленi наступнi вимоги до капiталу акцiонерних товариств: 

 

- акцiонерний капiтал на дату реєстрацiї пiдприємства повинен становити не менше 1 250 мiнiмальних заробiтних плат; 

 

- якщо вартiсть чистих активiв Товариства за станом на кiнець другого або кожного наступного фiнансового року менше його акцiонерного капiталу, Товариство 

зобов'язано зменшити свiй акцiонерний капiтал i внести вiдповiднi змiни в її Статут; якщо вартiсть чистих активiв стає менше мiнiмального розмiру акцiонерного 

капiталу, Товариство пiдлягає лiквiдацiї. 

 

Вартiсть чистих активiв визначена як рiзниця мiж вартiстю майна пiдприємства i його зобов'язаннями вiдповiдно до рекомендацiй НКЦПФР i Мiнiстерства фiнансiв 

України й складає станом на 31.12.2013 року 684 958 тис. грн.  

 

Керівник    Антипов Юрiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Мовчан Вiкторiя Анатолiївна 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", далi за 

текстом -  "Товариство", створене згiдно з вимогами  чинного законодавства України. 

Товариство зареєстроване виконавчим комiтетом Новомосковської мiської ради народних депутатiв 25 квiтня 1996 

року, облiковий № 276-р., виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 

серiя ААВ №255976 вiд 14.03.2013 року.     

Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 08.10.2013р. №12291050024000313. Мiсце проведення реєстрацiйної дiї - 

державний реєстратор Реєстрацiйної служби Ново- московського мiськрайонного управлiння юстицiї 

Днiпропетровської областi. 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" знаходиться за адресою: Україна, 51200, Днiпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. 

Сучкова, 115, iдентифiкацiйний код - 05393139, мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1211900000, органiзацiйно-

правова форма за КОПФГ - 230. 

При складаннi  консолiдованої  фiнансової  звiтностi  використанi  показники рiчної  фiнансової звiтностi  

материнського  пiдприємства  ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"  та дочiрнього пiдприємства  ТОВ "Новомосковський 

посуд". ТОВ "Новомосковський посуд"   засноване вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НМТЗ" № 50 вiд 16.11.2005 року, зареєстроване виконавчим комiтетом Новомосковської мiської ради 

Днiпропетровської областi 03.12.2005 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб № 

12291020000000354. Свiдоцтво про державну реєстрацiю ТОВ "Новомосковський посуд" серiї АОО № 453271 вiд 

03.12.2005 року. Частка ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" в статутному капiталi ТОВ "Новомосковський посуд"  складає 

100 %. 

Основнi положення облiкової полiтики 

 

Основа пiдготовки iнформацiї. Дана фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова звiтнiсть) пiдготовлена на пiдставi до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основнi принципи облiкової полiтики, якi застосовувалися 

при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi, описанi нижче.  

Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є нацiональною валютою України. Всi значення 

закругленi до найближчої тисячi, якщо не вказане iнше. 

 

Товариство працює в одному сегментi  - виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi. 

 

Перерахунок iноземної валюти. Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi Товариства, оцiнюються з використанням 

валюти основного економiчного середовища, в якому працює Товариство (функцiональної валюти), якою є 

українська гривня. 

 

Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ), 

встановленому на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй 

валютi, включаються до складу прибутку або збитку на пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення 

операцiї. 

 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi по офiцiйному обмiнному курсу НБУ 

на звiтну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслiдок курсової рiзницi при переоцiнцi активiв i зобов'язань, 

вiдображаються в iнших операцiйних доходах/витратах або у в iнших доходах/витратах у складi прибутку або 

збитку.  

 

Основнi курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були наступними (Таблиця 

№ 1): 

 

 

 

                                                                                                                                  Таблиця №1 

№ п/п          Найменування валюти                                                     Дата 

 

                                                                                             31.12.2012             31.12.2013 

 

   1                1 долар США                                                         7,993                     7,993 

 

   2                1 євро                                                             10,537172               11,04153 

 

   3                1 росiйський рубль                                           0,26316                  0,24497  
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В даний час Українська гривна не є вiльно конвертованою валютою за межами України. 

 

 

Звiтнiсть за  сегментами. Порядок визначення звiтних сегментiв визначається  виходячи з форматiв внутрiшнiх 

звiтiв, що надаються керiвництву Товариства. Сегменти чиї доходи, фiнансовi результати i активи перевищують 

10% вiд загальних показникiв всiх сегментiв показуються в звiтностi окремо. 

 

Основнi засоби. Основнi засоби враховуються за переоцiненою вартiстю мiнус подальша амортизацiя i знецiнення. 

Товариство залучило незалежного оцiнювача для проведення оцiнки своїх основних засобiв за станом на 01.01.2013 

року. Велика частина цих основних засобiв має вузькоспецiалiзований характер i рiдко продається на вiдкритому 

ринку в Українi, унаслiдок чого справедлива вартiсть визначалася, перш за все, на пiдставi амортизованої вартостi 

замiщення. Цей метод заснований на аналiзi вартостi вiдтворювання або замiни основних засобiв, скоректованої на 

погiршення їх фiзичного, функцiонального або економiчного стану i старiння.   

За наслiдками проведеної переоцiнки вiдбулись наступнi змiни в вартостi основних засобiв (Таблиця № 2): 

                                                                                                                              Таблиця № 2 

№ п/п     Показник                       Пiсля  переоцiнки      До переоцiнки          Змiни 

1             Переоцiнена вартiсть     592 172                          956 940                  -364 768 

2              Знос                                   46 920                          439 717                   -392 797 

3              Залишкова вартiсть        545 252                         517 223                       28 029 

 

 Подальше придбання основних засобiв враховуються за первинною вартiстю. Первинна вартiсть включає витрати, 

безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть 

матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i вiдповiдну частину виробничих витрат. 

 

Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi признаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть 

замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються, тiльки якщо вони приводять до 

збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд об'єкту основних засобiв. Всi iншi витрати признаються у складi 

прибутку або збитку як витрати у мiру їх здiйснення. 

Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше 

використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв 

визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв, або що пiдлягають отриманню i балансової вартостi цих 

активiв i визнаються у складi прибутку або збитку.  

 

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з тим, щоб зменшити їх вартiсть до 

лiквiдацiйної вартостi протягом залишкового термiну їх експлуатацiї (Таблиця № 3): 

 

 

 

                                                                                                                                 Таблиця № 3 

Термiн експлуатацiї 

 

№ п/п               Показник                                                      Термiн експлуатацiї, рокiв  

 

                                                                                              

   1             Будiвлi i споруди                                                                    15 - 30 

   2             Передавальнi пристрої                                                              10 

   3             Виробниче устаткування                                                            5 

   4             Транспортнi  засоби                                                                    5 

   5             Iншi основнi засоби                                                                     4  

 

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство отримало б в даний час вiд вибуття активу, за 

вирахуванням оцiночних витрат на реалiзацiю, якби актив вже був застарiлим i в тому станi, який очiкується в кiнцi 

термiну його експлуатацiї. Коли Товариство має намiр використовувати актив до кiнця його фiзичного iснування, 

лiквiдацiйна вартiсть такого активу визнається рiвною нулю. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активу 

переглядаються i, при необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату.  

 

Незавершене будiвництво є передплатами за основнi засоби i вартiсть придбання основних засобiв, будiвництво та 

введення в експлуатацiю яких ще не завершено. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення 

в експлуатацiю. 
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Товариство капiталiзує витрати по позикових коштах, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або 

виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу. 

 

Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю за вирахуванням сум 

накопиченої амортизацiї i резерву пiд знецiнення. Нематерiальнi активи в   основному включають патенти, лiцензiї i 

програмне забезпечення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом наступних термiнiв корисного 

використовування:  

o патенти i лiцензiї  2-10 рокiв; 

o програмне забезпечення  2-10 рокiв. 

 

Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи як дебiторська заборгованiсть та 

наданi позики. Керiвництво Товариство визначає категорiю фiнансових активiв при їх первинному визнаннi. 

 

Дебiторська заборгованiсть  та наданi позики виникають тодi, коли Товариство реалiзує продукцiю або надає 

грошовi кошти безпосередньо дебiтору, окрiм позик i дебiторської заборгованостi, якi створюються з намiром 

продажу зразу ж або протягом короткого промiжку часу. Вони включаються в категорiю оборотних активiв, окрiм 

тих з них, термiн погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Данi фiнансовi активи включаються в 

категорiю необоротних активiв.  

 

Класифiкацiя фiнансових зобов'язань. Фiнансовi зобов'язання вiднесенi в категорiю iншi фiнансовi зобов'язання. 

Iншi фiнансовi зобов'язання враховуються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної 

вiдсоткової ставки. 

 

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи i зобов'язання спочатку визнаються за справедливою 

вартiстю плюс/мiнус витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первинному визнаннi  пiдтверджує 

цiна операцiї. Прибуток або збиток при первинному визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж 

справедливою вартiстю i цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж 

iнструментами або методи оцiнки, при вживаннi яких використовуються  наявнi доступнi ринковi данi. Похiднi 

фiнансовi iнструменти спочатку враховуються за справедливою вартiстю. 

 

Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первинного визнання фiнансовi зобов'язання Товариства, 

оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, а фiнансовi 

активи за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки та за вирахуванням 

збиткiв вiд знецiнення. Премiї i дисконт, включаючи первиннi витрати на проведення операцiї, включаються в 

балансову вартiсть вiдповiдного iнструменту i амортизуються з використанням ефективної вiдсоткової ставки для 

даного iнструменту.  

 

Справедливою вартiстю фiнансових активiв i зобов'язань термiном менше 360 днiв вважається їх номiнальна 

вартiсть. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх 

договiрних грошових потокiв по поточнiй ринковiй вiдсотковiй ставцi для подiбних фiнансових iнструментiв, 

iнформацiя про яку доступна для Товариства. 

 

Припинення визнання фiнансових активiв. Пiдприємство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: 

- активи погашенi або права на грошовi кошти вiд активiв закiнчилися; 

- Пiдприємство передало всi основнi ризики i вигоди володiння активом. 

 

Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань i вiдстроченого податку. 

Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства України, яке дiє на звiтну 

дату.  

 

Витрати з податку на прибуток признаються у складi прибутку або збитку, крiм випадкiв, коли вони признаються в 

iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, оскiльки вони вiдносяться до операцiй, врахованих в 

поточному або iнших перiодах в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу. 

 

Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити до бюджету або вiдшкодувати з нього 

вiдносно оподаткованого прибутку або збиткiв поточних або попереднiх перiодiв. Iншi податки, окрiм податку на 

прибуток, показанi у складi операцiйних витрат. 

 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань щодо перенесених з минулих 

перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх 
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балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється по ставках, якi дiють на 

звiтну дату i якi, як очiкується, застосовуватимуться в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або 

використаний перенесений податковий збиток.  

 

Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що вираховуються i перенесенi податковi збитки 

враховуються тiльки в тiй частинi, в якiй iснує впевненiсть в тому, що в наявностi буде оподаткований прибуток, 

щодо якого можна буде реалiзувати суми, що вираховуються.  

 

Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси показанi за вартiстю придбання  або чистою вартiстю 

реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менше. Вартiсть придбання товарно-матерiальних запасiв визначається на 

основi ФIФО. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати 

на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої 

потужностi. Чиста вартiсть реалiзацiї є розрахунковою цiною реалiзацiї в ходi нормального ведення бiзнесу за 

вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом i вiдповiдних витрат на збут. 

 

 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть (фiнансовi активи). 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть спочатку враховуються за 

справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 

вiдсоткової ставки мiнус сума резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється у випадках, коли 

iснує об'єктивне свiдчення  того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до 

первинних або переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi знецiнена, 

вважаються iстотнi фiнансовi труднощi дебiтора, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, 

несплата або прострочення платежу.  

Сума резерву сумнiвних боргiв - це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю розрахункових 

майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первiснiй  ефективнiй вiдсотковiй ставцi. Балансова вартiсть активу 

зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається iншими операцiйними витратами. Коли 

дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi стає неповоротною, вона списується за рахунок резерву 

сумнiвних боргiв. Повернення ранiше списаних сум кредитується у складi прибутку або збитку за рахунок iншого 

операцiйного доходу. 

 

Аванси виданi. Аванси враховуються за первинною вартiстю за вирахуванням витрат на знецiнення. Балансова 

вартiсть авансiв, виданих з метою придбання активiв, переноситься на балансову вартiсть активiв, коли Товариство 

одержує контроль над цими активами i iснує вiрогiднiсть отримання економiчних вигод вiд їх використовування. 

Якщо є свiдчення того, що активи, товари або послуги, до яких вiдносяться  аванси виданi, не будуть отриманi, 

балансова вартiсть авансiв виданих зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку 

або збитку. 

  

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти i їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на 

банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї. Суми, використання яких 

обмежено, виключенi з складу грошових коштiв i їх еквiвалентiв.  

 

Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Будь-яке перевищення справедливої вартостi 

отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй визнається як емiсiйний дохiд. 

 

Прибуток на акцiю. Сума прибутку (збитку) на одну акцiю розраховується шляхом розподiлу прибутку або збитку 

за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного року. 

 

Позиковi кошти. Позиковi кошти спочатку враховуються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат, 

понесених на проведення операцiї, а далi враховуються за амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективної вiдсоткової ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень позикових коштiв (за вирахуванням витрат 

на проведення операцiї) i  вартiстю погашення позик визнається у складi прибутку або збитку протягом перiоду, на 

який були залученi позиковi засоби, з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. 

 

Позиковi кошти класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком випадкiв, коли Пiдприємство має право 

вiдстрочити погашення зобов'язання або погашення зобов'язання передбачене не ранiше нiж 12 мiсяцiв пiсля звiтної 

дати. 

 

Позиковi кошти, визнанi у фiнансовiй звiтностi, включають банкiвськi кредити та займи вiд небанкiвських 

органiзацiй.    
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Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть (фiнансовi зобов'язання). 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається, коли 

контрагент виконує свої зобов'язання за договором. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення 

оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Амортизована 

вартiсть розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також всiх премiй i дисконту при 

розрахунку.  

 

Резерви за зобов'язаннями i платежами. Резерви за зобов'язаннями i платежами - це не фiнансовi зобов'язання, якi 

признаються у випадках, коли у Товариства є юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй, 

коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, i їх суму можна розрахувати 

з достатнiм ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов'язань, вiрогiднiсть того, що буде потрiбно вiдтiк 

грошових коштiв для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв признається, навiть 

коли вiрогiднiсть вiдтоку грошових коштiв вiдносно якої-небудь позицiї, включеної в один i той же клас 

зобов'язань, невелика. 

Резерви оцiнюються за приведеною вартiстю витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбно для погашення 

зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки 

вартостi грошей в часi i ризики, властивi зобов'язанню. Збiльшення резерву з часом признається як процентна 

витрата. 

 

Умовнi активи i зобов'язання. Умовний актив не признається  у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього 

розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод вiд його використовування. 

 

Умовнi зобов'язання не признаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку 

економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм 

ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли 

вiдтiк ресурсiв, що припускають економiчнi вигоди, є маловiрогiдним. 

 

Винагороди працiвникам. План з встановленими внесками. Товариство платить на користь своїх працiвникiв 

передбаченi законодавством внески до Фондiв соцiального страхування у виглядi Єдиного соцiального внеску.  

Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної платнi i вiдносяться на витрати у мiру їх 

виникнення.  

 

Винагороди працiвникам. План з встановленими виплатами. Товариство бере участь в державному пенсiйному 

планi з встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на 

робочих мiсцях з шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Товариство також надає на певних умовах 

одноразовi виплати при виходi на пенсiю. Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним планом з 

встановленими виплатами, є поточною вартiстю певного зобов'язання на звiтну дату мiнус коригування на 

невизнаний актуарний прибуток або збиток i вартiсть минулих послуг. Зобов'язання по встановлених виплатах 

розраховується щорiчно з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна сума зобов'язання по 

пенсiйному плану зi встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього 

вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням ринкової ставки прибутковостi. 

 

Визнання доходiв. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або коштiв, якi повиннi 

бути отриманi за проданi товари i наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi Товариства. Виручка вiд реалiзацiї 

вiдображається без ПДВ та знижок. 

 

Товариство визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з достатнiм ступенем 

точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод. Сума доходу не може бути 

достовiрно оцiнена, поки не будуть врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю.  

 

Товариство виробляє  трубну продукцiю для її реалiзацiї в Українi i на мiжнародних ринках. Виручка вiд продажу 

трубної продукцiї  та iнших товарiв визнається у момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами. Звичайно 

це вiдбувається при вiдвантаженнi товару. Коли Товариство погоджується доставити вантаж до певного мiсця, 

виручка визнається у момент передачi вантажу покупцю в обумовленому мiсцi. Пiдприємство використовує 

стандартнi правила IНКОТЕРМС 2010, такi як оплата перевезення до пункту призначення (CPT), доставка до 

кордону (DAF), франко-перевiзник (FCA) i франко-борт, якi визначають момент переходу ризикiв i вигод. 

 

Продажi враховуються на основi цiн, вказаних в специфiкацiях до договорiв купiвлi-продажу. Цiна продажу 

наводиться окремо в кожнiй специфiкацiї. 
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Податок на додану вартiсть. ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при продажу на внутрiшньому ринку i 

iмпортi товарiв, робiт або послуг i 0% при експортi товарiв i наданнi супутнiх послуг. В тих випадках, коли пiд 

знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi 

заборгованостi, включаючи ПДВ. 

 

Визнання витрат. Витрати враховуються по методу нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається 

переважно з цiни закупiвлi сировини, витрат заробiтну плату працiвникам, витрат на амортизацiю основних засобiв, 

витрат на електроенергiю i iнших вiдповiдних витрат. 

 

Фiнансовi витрати. Витрати на вiдсотки включають нарахованi вiдсотки за користування позиковими коштами, 

збитки вiд курсової рiзницi по позикових коштах та вiдсотковi витрати за пенсiйними зобов'язаннями. Всi 

вiдсотковi i iншi витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати з використанням методу ефективної 

процентної ставки. 

 

 

 

Iстотнi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики 

 

Товариство робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, наведених в звiтностi, на 

протязi наступного фiнансового року. Оцiнки i судження постiйно аналiзуються i ?рунтуються на досвiдi 

керiвництва i iнших чинниках, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке при iснуючих обставинах вважається 

об?рунтованим. Окрiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi думки при вживаннi принципiв 

облiкової полiтики. Думки, що найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi i оцiнки, якi можуть 

привести до значних корегувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного  фiнансового року, 

включають: 

 

Податкове законодавство. Податкове, валютне i митне законодавство продовжує змiнюватися. Суперечливi 

положення трактують по-рiзному. Керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним i об?рунтованим, але нiхто 

не може гарантувати, що податковi органи його не спростують. 

 

Знецiнення ПДВ до вiдшкодування. Значну частину в загальному обсязi реалiзацiї Товариства займає реалiзацiя 

продукцiї на експорт. У зв'язку з цим, Товариством враховується значна сума податку на додану вартiсть (ПДВ) до 

вiдшкодування з державного бюджету. Вiдповiдно до законодавства України Товариство може вимагати 

вiдшкодування ПДВ грошовими коштами або проводити його залiк з майбутнiм ПДВ, що пiдлягає сплатi до 

бюджету. Товариство ухвалило рiшення вiдшкодовувати ПДВ грошовими коштами. На думку керiвництва 

Товариства, суми, вiдображенi в балансi, будуть повнiстю вiдшкодованi, тому Товариство не визнавало збитки вiд 

знецiнення.  

 

Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської  заборгованостi. 

 Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй 

дебiторськiй заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах (на пiдставi термiнiв виникнення 

заборгованостi). При проведеннi такого аналiзу в увагу приймаються наступнi чинники: аналiз дебiторської 

заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi по термiнах, фiнансове положення 

клiєнтiв i погашення ними заборгованостi у минулому. Якщо фактично вiдшкодованi суми будуть меншими, нiж за 

оцiнками керiвництва, Товариству доведеться  враховувати додатковi витрати на знецiнення. 

 

Пенсiйнi зобов'язання i iншi винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов'язання i iншi винагороди 

працiвникам на пiдставi актуарних припущень. Оскiльки пенсiйний план входить в компетенцiю державних 

органiв, у Товариства не завжди є доступ до всiєї необхiдної iнформацiї. Внаслiдок цього на суму зобов'язань по 

пенсiйному забезпеченню можуть робити значний вплив думки про те, чи вийде працiвник достроково на пенсiю i 

коли це вiдбудеться, чи буде Товариство зобов'язане фiнансувати пенсiї колишнiх працiвникiв залежно вiд того, чи 

продовжує колишнiй спiвробiтник працювати в небезпечних умовах, а також про вiрогiднiсть того, що працiвники 

будуть переведенi з пенсiйної програми, що фiнансується державою, на пенсiйну програму, що фiнансується 

Товариством. Поточна вартiсть пенсiйних зобов'язань залежить вiд ряду чинникiв, якi визначаються на пiдставi 

актуарних припущень. Основне припущення, використане для визначення актуарного збитку (або прибутку) за 

пенсiйними зобов'язаннями, включає ставку дисконтування. Будь-якi змiни в цих припущеннях вплинуть на 

балансову вартiсть пенсiйних зобов'язань.  

В 2011 роцi внесенi поправки до МСФЗ 19, що значно змiнює порядок облiку винагороди працiвникам. Датою 

вступу в силу i  визнання  переглянутого стандарту для Товариства є 1 сiчня 2013року. Облiкова полiтика 
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Товариства ?рунтується: на визнаннi на дату застосування  поправок в МСФЗ 19 не визнаних на 01.01.2013 року 

вартостi минулих послуг i актуарних прибуткiв з коригуванням капiталу; негайному визнаннi актуарних доходiв i 

збиткiв в складi iншого сукупного доходу; негайному визнаннi вартостi послуг минулих перiодiв в тому перiодi, в 

якому вiдбулися змiни умов пенсiйного плану незалежно вiд того, виникло або нi у робiтника право на отримання 

виплат по плану. Таким чином, вартiсть минулих послуг, якi не визнавались ранiше, не повиннi вплинути на 

дохiд/витрати поточного року, а вiдображаються в нерозподiленому прибутку на початок року. Коригування на 

початок року становлять: зменшення нерозподiленого прибутку(ряд.1420 Ф1)  на 24 738 000 гривень, збiльшення 

пенсiйних зобов'язань(ряд.1505 Ф1) на 22 949 000 гривень, збiльшення суми iнших винагород працiвникам(ряд. 

1520 Ф1) на 1 789 000 гривень. 

Таблиця №4 

Показники  проведених коригувань 

 

         № п/п                        Показник                                                       31.12.2012 р.               01.01.2013 

 

1           Капiтал (рядок 1495 Ф1)                                                             715268                    695230 

2             Вiдстроченi податки (рядок 1500  Ф1)                                      1334                                - 

3             Вiдстроченi податковi активи(рядок 1045 Ф1)                                -                        3366 

4             Нерозподiлений прибуток (рядок 1420 Ф1)                          237113                     217075 

5           Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню(ряд 1505 Ф1)           -                            22949 

6           Довгостроковi забезпечення  (рядок 1520 Ф1)                          17891                       19680 

 

 

 

  

Основнi засоби 

 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв наведена в Таблицi № 5,6 

 

Таблицi № 5 

 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 2013рiк 

 

№ Показник                            Групи основних засобiв                                                                     Разом 

 

                                        Будинки,   Машини та    Транспортнi Iнструменти, Незавершенi    

                                        споруди,   обладнання     засоби          прилади,        капiтальнi  

                                        передавальнi                                          iнвентар         вкладення 

                                        пристрої                                                 та iншi 

1            2                             3                    4                     5                     6                         7                   8 

 

2 Залишок на початок року  

3 первiсна  

 (переоцiнена)  

 вартiсть                         462723             445286           16532                43553                36504            1004598 

4 Знос                             186102             214939           12403                35771                                        449215 

5 переоцiнка 

 (первiсної)                    (86471)           (254790)          (1997)               (21510)              (5601)            (370369) 

 вартостi                                                                                                                                                                      

6 переоцiнка 

 зносу                           (167710)           (192608)         (10754)              (21725)                                    (392797) 

                                                                                                                                                                      

7 Надiйшло за  

   рiк                                   8988                18057              1880                   4492               38219               71636 

8 Вибуло за рiк  

9 первiсна  

 (переоцiнена)  

 вартiсть                              963                     720                721                    698                34923              38025 

10 Знос                                  53                       75                143                    647                                            918 

11 Нарахована  

 амортизацiї  
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 за рiк                                 36838                40652               3150                   4371                                     85011 

12 Iншi змiни за рiк  

13 первiсної  

 (переоцiненої)      

 вартостi                                                          (14)                                             14   

14 зносу        

15 Залишок на кiнець року  

16 первiсна  

 (переоцiнена)  

 вартiсть                          384277               207819             15694                25851              34199          667840 

17 Знос                              55177                 62908                4656               17770                                  140511 

 

Таблицi № 6 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 2012 рiк 

 

№ Показник                                                              Групи основних засобiв                                         Разом 

 

                                     Будинки,           Машини та      Транспортнi    Iнструменти, Незавершенi     

                                     споруди та        обладнання       засоби              прилади,       капiтальнi  

                                     передавальнi                                                         iнвентар        вкладення 

                                     пристрої                                                                 та iншi 

1            2                              3                          4                       5                      6                        7                      8 

 

2 Залишок на початок року  

3 первiсна  

 (переоцiнена)  

 вартiсть                              453804              443668            15 592                37920             24141           975125 

4 Знос                                  146717             184 567             11235                33037                                  375556 

5 Надiйшло за  

 рiк                                           9 471               11804                 594                  6295             49005             77169 

6 Вибуло за рiк  

7 первiсна  

 (переоцiнена)   

 вартiсть                                    552                 9 565                  275                    669            36 642             47703 

8 Знос                                        316                 5 712                  243                    379                                      6650 

9 Нарахована  

 амортизацiї  

 за рiк                                     39701                36705                  790                  3106                                    80302 

10 Iншi змiни за рiк  

11 первiсної  

 (переоцiненої)  

 вартостi                                                            (621)                  621                        7                                           7 

12 зносу                                                             (621)                  621                        7                                           7 

13 Залишок на кiнець року  

14 первiсна  

 (переоцiнена)  

 вартiсть                              462723               445286              16 532                43553            36504        1004598 

15 Знос                                186102               214939              12 403                 35771                               449215 

 

 

Активи, переданi Товариству пiсля приватизацiї, не включають землю, на якiй розташованi будiвлi Товариства.  

Збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв в звiтному перiодi не визнавались. 

Основнi засоби, щодо яких  є обмеження прав власностi  складають 2 985 тис. грн. 

Частина основних засобiв Товариства була надана в заставу як забезпечення її позикових коштiв. Сума вартостi цих 

основних фондiв складає   384 853 тис грн. 

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, що  використовуються Товариством на 31.12.2013 

року  склала 19 891 тис грн.. Основнi засоби придбанi за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнi. Основнi засоби 

переданi в операцiйну оренду  станом на 31.12.2013 року складають  1 472 тис грн. 

В складi активiв Товариства входять незавершенi капiтальнi  iнвестицiї в основнi засоби. Вони складаються з: 

- незавершеного будiвництва об'єктiв виробничого призначення;  
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- машини та обладнання  такi, що потребують встановлення та монтажу;   

- незавершенi ремонти та модернiзацiї основних засобiв; 

- iншi об'єкти капiтальних iнвестицiй.  

 

Нематерiальнi активи 

 

Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв наведена в Таблицi №7,8 

 

Таблиця № 7 

Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв за 2013рiк 

 

№  Показник                                      Групи нематерiальних активiв                 Разом 

 

                                                            Патенти i    Програмне             Iнше 

                                                            лiцензiї        забезпечення 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Залишок на початок року  

2 Первiсна  вартiсть                                  116                696                                    812 

3 Знос                                                           99                629                                     728 

4 Надiйшло за рiк                                                          1335                                  1335 

5 Вибуло за рiк 

6 Первiсна вартiсть      

7 Знос     

8 Нарахована  амортизацiї          

 за рiк                                                             8                    41                                     49 

9 Залишок на кiнець року  

10 Первiсна вартiсть                                 116                2031                                2147 

11 Знос                                                       107                  670                                   777 

 

Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв за 2012рiк 

                                                                                                                                  Таблиця № 8 

 

№  Показник                                       Групи нематерiальних активiв                     Разом 

 

                                                             Патенти i            Програмне          Iнше 

                                                             лiцензiї                забезпечення 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Залишок на початок року  

2 Первiсна  вартiсть                                   116                  640                                       756 

3 Знос                                                             91                 436                                       527 

4 Надiйшло за рiк                                                                 56                                         56 

5 Вибуло за рiк 

6 Первiсна вартiсть      

7 Знос     

8 Нарахована  амортизацiї          

 за рiк                                                               8                  193                                        201 

9 Залишок на кiнець року  

10 Первiсна вартiсть                                   116                 696                                         812 

11 Знос                                                           99                  629                                        728 

 

Товарно-матерiальнi цiнностi, запаси 

 

Iнформацiя про наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей наведена в Таблицi №9 

Таблиця №9 

Запаси 

 

№ Найменування показника                    Балансова вартiсть Балансова вартiсть  

                                                                     на 31.12.2013          на 31.12.2012 
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1 Сировина i матерiали                              80 027                    68 163 

2 Купiвельнi напiвфабрикати та  

комплектуючi вироби  

3 Паливо                                                           665                         764 

4 Тара i тарнi матерiали                                      1                             1 

5 Запаснi частини                                         7 957                    11 401 

6 Малоцiннi та швидкозношуванi  

   Предмети                                                    2 608                     2 566 

7 Незавершене виробництво                     53 843                    58 316 

8 Готова продукцiя                                       3 635                   15 827 

9 Товари                                                              13                            8 

10 Разом                                                     148 749                 157 046 

 

За станом на 31  грудня 2013 року товарно-матерiальнi запаси в сумi 148 749 тисяч гривень були показанi за чистою 

вартiстю реалiзацiї (на 31  грудня 2012 року - 157 046 тисяч гривень).  

В 2013 роцi Товариство визнало зниження цiни товарно-матерiальних запасiв на загальну суму 11 143 тисячi 

гривень.  

Частина товарно-матерiальних запасiв  Товариства у сумi 24 000 тисяч грн. була надана в заставу як забезпечення її 

позикових коштiв.  

  

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть  

Станом на 31.12.2013 р. та 31.12.2012 р. справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi Товариства 

приблизно рiвна її балансовiй вартостi. 

 

Поточна i довгострокова  дебiторська заборгованiсть враховується в наступних валютах (Таблиця № 10): 

Таблиця № 10 

Валюта дебiторської заборгованостi 

 

№  Валюта                   Станом на    Станом на  

                                  31.12.2013 р.    31.12.2012 р. 

1         2                                   3                 4 

 

1 Українськi гривнi           25214       89135 

2 Долари США                   87153     177391 

3 Євро                                  64866      38329 

4 Iншi валюти                     11771       27058 

5 Всього фiнансової дебiторської заборгованостi  

 (стр.1040+1125+1155)    189004      331913 

 

На протязi 2013 року в сумi резерву сумнiвних боргiв вiдбулися наступнi змiни   (Таблиця № 11): 

Таблиця №11 

Резерв сумнiвних боргiв 

 

№                                       Показник                                     Станом на Станом на  

                                                                                                      31.12.2013 р.    31.12.2012 р. 

п/п                                              2                                                       3                       4 

 

1 Резерв сумнiвних боргiв на початок  року.                             1665         5690 

2 Резерв сумнiвних боргiв використаний протягом року           161         204 

3 Сторно невикористаних сум                                                           -         3 821 

4          Донарахування  резерву                                                      726 

5 Резерв сумнiвних боргiв на кiнець року                                   2230        1665               

 

В складi резерву сумнiвних боргiв також враховуються суми, що пов'язанi з знецiненням виданих авансiв, та 

складають: на 31.12.2013 р. - 1 687тис. грн., на 31.12.2012 р. - 941 тис грн. 

Аналiз фiнансової дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (рядок 1125) i iншої дебiторської 

заборгованостi (рядок 1155)  по строкам представлений нижче: 

 

Таблиця № 12 
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Термiни дебiторської заборгованостi 

 

№  Показник                               На 31.12.2013 р. На 31.12.2012 р. 

1 2                                                            3                4 

 

1 Не прострочена i не знецiнена заборгованiсть 

2 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, 

 послуги                                             187 378         327 190 

3 Iнша дебiторська заборгованiсть     1 331            2 180 

4 Всього не простроченої i не знецiненої  

 Заборгованостi                               188  709         329 370 

5 Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть 

6 - прострочена менше 90 днiв   

7 - прострочена вiд 90 до 360 днiв           4                 217 

8 - прострочена бiльше 360 днiв           136              1922 

9 Всього простроченої, але не знецiненої  

 дебiторської заборгованостi                 140             2 139 

10 Знецiнена дебiторська заборгованiсть за  

 товари, роботи, послуги                        147                388 

11 Знецiнена iнша дебiторська заборгованiсть336   336 

12 Всього знецiнена дебiторська заборгованiсть483 724 

13 Резерв сумнiвних боргiв                 (483)              (724) 

14 Всього дебiторська заборгованiсть  

 (ряд. 1125+1155)                             188 849          331 509 

 

Всi простроченi, але не знецiненi суми вважаються такими, що будуть повернутi. Товариство не забезпечує 

дебiторську заборгованiсть заставою. 

 

В складi статтi "Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом" зокрема враховується суми по наступних 

податках. 

Таблиця №13 

Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом 

 

№ Показник                              На 31.12.2013 На 31.12.2012 

1 2                                                             3              4 

 

1 ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню 27 838        48 919 

2 Iншi податки                                        1 851            115 

 

До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi якi не пiдлягають вiдображенню у складi 

наведених статей облiку дебiторської заборгованостi  (Таблиця № 14 ). 

Таблиця № 14  

 

Розшифрування ряд. 1155 балансу 

"Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" 

 

№ з/п         Вид заборгованостi                На 31.12.2013           На 31.12.2012 

 

1 2                                                                                  3                              4  

 

1 Розрахунки з робiтниками пiдприємства             304                           337 

2 Iншi дебiтори                                                        1 363                        2 179 

3 Резерв сумнiвної заборгованостi                        (336)                        (336)       

4 Разом                                                                     1 331                        2 180  

 

Грошовi кошти i їх еквiваленти 

 

Склад грошових коштiв пiдприємства наведено в Таблицi № 15. 

 

Таблиця № 15 
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                                        Кошти 

 

№ Показник                  31.12. 2013 р.              31.12. 2012 р. 

1    2                                          3                                   4 

 

1 Поточнi рахунки                   4 942                           91 700 

2 Депозитнi рахунки                     20                                 20 

3 Готiвка (каса)                               2                                    3 

4 Iншi кошти                                 10                                  39 

5 Всього грошових коштiв i їх еквiвалентiв4 974    91 762 

 

Цi суми не мають обмежень у використаннi та не знецiненi.  

 

Iншi оборотнi активи 

 

До складу статтi "Iншi оборотнi активи" балансу Товариства (рядок 1190) станом на  31.12.2012 i 31.12 2013 рокiв 

включенi суми податкового кредиту i податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть у сумi 4 746 тис. i 22 448 

тис грн. за окремими господарськими операцiями, розрахованi вiдповiдно до податкового законодавства України 

(податковi зобов'язання за отриманими авансами, податковi зобов'язання з iмпорту послуг, податковий кредит, 

непiдтверджений податковими накладними). 

 

Капiтал 

 

Статутний капiтал вiдповiдно до статуту Товариства зареєстрований в розмiрi  50 000 тис. грн. i розподiлений на 

200 000 000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Статутний капiтал повнiстю сплачений i на 

протязi звiтного перiоду не змiнювався.  

На дату затвердження звiтностi рiшення про змiну розмiру статутного капiталу не приймалося.  

Вiдповiдно до Статуту Товариства i Господарського Кодексу України сформовано резервний капiтал.  Резервний 

капiтал становить менше 25% вiд статутного капiталу. Резервний капiтал створюється й визнається в 

бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля затвердження рiчної фiнансової звiтностi зборами акцiонерiв. На протязi 

звiтного перiоду загальними зборами акцiонерiв не приймалося рiшення щодо змiн розмiру резервного капiталу. 

Станом на 31.12.2013 р. сума резервного капiталу склала 11 364 тис. грн. (на 31.12.2012 р. - 11 364 тис. грн.)  

Нерозподiлений прибуток за результатами дiяльностi товариства станом на  31.12.2012 року складав  237 113 тис. 

грн., в разi змiн викликаних внесенням поправок до стандарту МФЗО 19 вiн зменшився на 20 038 тис. грн. i 

становить 217 075 тис. грн.,  станом на 31.12.2013 року  становить 223 261 тис. грн. 

В складi додаткового капiталу станом на 31.12.2013 р. та 31.12.2012 р. вiдображена сума емiсiйного доходу в сумi 

14 712 тис. грн. 

Капiтал у дооцiнках включає суми переоцiнки балансової вартостi основних засобiв i нематерiальних активiв, 

незавершеного будiвництва.  Загальна сума капiталу в дооцiнках на 31.12.2012 року складає 402 193 тис. грн.,  на 

31.12.2013 року - 386 260 тис. грн.  Суми переоцiнки основних засобiв рiвномiрно вiдносяться в нерозподiлений 

прибуток пропорцiйно нарахуванню амортизацiї по вiдповiдних об'єктах основних засобiв. 

 

Позиковi кошти 

 

Склад позикових коштiв Товариства наведено в  Таблицi № 16: 

Таблиця №16 

                                                                   Позиковi кошти 

 

№  Показник                                              На 31.12.2013 р. На 31.12.2012 р. 

1    2                                                                         3                         4 

 

1 Довгостроковi позиковi кошти 

2 - банкiвськi позиковi кошти                            29 458            88 829 

3 - небанкiвськi позиковi кошти                          7 518            48 703 

4 Поточнi позиковi кошти 

5 - банкiвськi позиковi кошти                           269 178         221 745 

6 - небанкiвськi позиковi кошти                                  -                     - 

7 Всього позиковi кошти                                   306 154         359 277 
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Позиковi кошти Товариства отриманi в наступних валютах    (Таблиця № 17). 

Таблиця №17 

                                                         Валюта позикових коштiв 

 

№  Показник                                На 31.12.2013 р. На 31.12.2012 р. 

1         2                                                          3             4 

 

1 Долари США                                     301 838        354 535 

2 Євро                                                        4 316            4 742 

 

Ефективнi вiдсотковi ставки по залученим позикам на протязi 2013 р. складали   (Таблиця №18): 

Таблиця №18 

                                                 Ефективнi вiдсотковi ставки 

 

№  Валюта                             2013 рiк 

1       2                                        3 

 

1 Долари США                 Libor 3m + 4% 

2 Євро                                11%, 18% 

 

 

Довгострокова заборгованiсть переводиться в короткострокову заборгованiсть у випадку, коли за умовами договору 

до повернення основної суми боргу залишається 365 днiв. У випадку якщо зобов'язання з повернення позикових 

коштiв пiдлягає погашенню долями (траншами), кожний такий транш вiдображається в бухгалтерському облiку в 

якостi самостiйного зобов'язання, що характеризується окремим строком погашення. Вимоги про переведення 

довгострокової заборгованостi в короткострокову застосовуються до кожного траншу окремо.  

Станом на звiтнi дати справедлива вартiсть позикових коштiв Товариства приблизно рiвна їх балансовiй вартостi. 

Товариство надало деякi активи в заставу як забезпечення своїх позикових коштiв. 

 

                                         Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню   

 

Зобов'язання з плану з встановленими виплатами станом на 31.12.2013 р. визначенi наступним чином (Таблиця № 

19): 

Таблиця № 19 

 

                            Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню   

 

№  Показник                                                       Пенсiї                       Iншi зобов'язання 

                                                                             2013        2012          2013      2012 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Суми, признанi в балансi:                              34309      11470        4115      4356      

2 Суми, признанi в звiтi про фiнансовi 

 результати:                                                           5073      6279           789        813 

3     Суми, визнанi в звiтi про змiни капiталу   22949            -         1789             - 

4 Змiни поточної  вартостi зобов'язань по 

 плану з установленими виплатами: 

5 Зобов'язання по плану с установленими  

 виплатами на 1 сiчня                                        34 419      28 304      6 145      4 913      

6 Вартiсть поточних послуг                                   935           814         173         151      

7     Витрати по процентам                                  4 138        3 358         616         598    

8 Актуарний збиток / (прибуток)                               -        6 892              -     1 102     

9 Виплаченi винагороди                                     -5 183      -4 949      -2 819      -619    

10 (Прибуток) от секвестра   

11 Вартiсть минулих послуг   

12 Зобов'язання по плану с установленими  

 виплатами на 31 грудня                                     34 309      34 419      4 115      6 145      

13 Суми, признаннi  в балансi: 

14 Поточна вартiсть зобов'язань по плану с  

 установленими виплатами, не забезпеченими 
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 фондами                                                                34 309      34 419      4 115      6 145      

15   Не признаний чистий актуарний (збиток) 

  / прибуток                                                                      -     -23 538             -     -1 018 

16 Не признана вартiсть минулих послуг                     -           589             -        -708 

17 Зобов'язання в балансi                                    34 309        11 470      4 115     4 356 

18 Суми, признанi в звiтi про фiнансовi  

 результати:     

19 Вартiсть поточних послуг                                   935             814          173       151    

20 Признаний актуарний збиток / (прибуток)            -            2303              -           -      

21 Витрати по процентам                                       4 138          3 358          616      598    

22 Признана вартiсть минулих послуг                         -            -196               -       64 

23 Признаний (прибуток) от секвестра                        -                  -               -          - 

24   Зобовязання  в фiнансових результатах         5 073          6 279          789      813 

25   Змiни в приведенiй вартостi зобов'язання, визнаного в балансi: 

26    На 1 сiчня                                                        11 470        10 140      4 356    4 162 

27    Не визнанi на 1 сiчня вартiсть минулих 

        Послуг i актуарний збиток(прибуток)  до 

         Визнання з коригуванням капiталу              22 949              -            1789         - 

28   Виплаченi винагороди                                      -5 183       -4 949        -2 819   -619 

29   Чистi витрати(доходи) визнанi в консолi- 

        дованому звiтi про фiнансовi  результати       5 073        6 279             789     813 

30 На 31 грудня                                                        34 309       11 470         4 115   4356 

 

1. У 2011г. внесенi поправки до МСФО (IAS) 19, що значно мiняє порядок облiку винагород працiвникам. Датою 

набуття чинностi i переходу на застосування переглянутого стандарту для Товариства являється 1 сiчня 2013г. 

Облiкова полiтика Товариства  з 1.01.2013 ?рунтується на: 

визнаннi на дату застосування поправок до МСФО (IAS) 19 невизнаних на 1.01.2013 вартостей минулих послуг i 

актуарному прибутку з коригуванням капiталу; 

негайному визнаннi актуарних прибуткiв i збиткiв (результатiв повторного вимiру) у складi "iншого сукупного 

доходу"; 

негайному визнаннi вартостi послуг минулих перiодiв в тому перiодi, в якому станеться змiна умов пенсiйного 

плану незалежно вiд того, виникло або нi у працiвника права на отримання виплат за планом. 

2. Прогноз на 31.12.2013 ?рунтується на актуарних допущеннях, прийнятих Товариством на 31.12.2012 i бази даних 

по персоналу / звiльненим / пенсiонерам на 31.12.2012. 

3. Передбачається, що подiї 2013г. зростання заробiтної плати/окладiв, плиннiсть, вихiд на пенсiю, зростання 

виплат / вiдшкодувань згiдно з умовами Колективного договору вiдповiдають прийнятим актуарним допущенням 

на 31.12.2012. 

4. Сума пенсiйних зобов'язань розподiлена на довгостроковi виплати - 29 726 тис гривень i поточнi в сумi - 4 583 

тис гривень. 

  

 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть  

 

Кредиторська заборгованiсть деномiнована в наступних валютах: 

Таблиця  №20 

 

                                       Кредиторська заборгованiсть по валютах (ряд. 1615 + ряд. 1690) 

 

№  Показник                               На 31.12.2013 р. На 31.12.2012 р. 

1        2                                                      3                         4  

 

1 Українськi гривнi                              88 761          73 813 

2 Долари США                                       4 126            4 545 

3 Євро                                                      7 527            6 041 

4 Росiйськi рублi                                   56 002         64 994 

5        Iншi валюти                                          4 

6 Разом                                                  156 420      149 393 

 

Станом на 31.12.2013р. та 31.12.2012 р. справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i 

iншої фiнансової кредиторської заборгованостi Товариства приблизно рiвна її балансовiй вартостi. 
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В рядку 1690 балансу Товариства  "Iншi поточнi зобов'язання" вiдображенi зобов'язання, якi не пiдлягають 

вiдображенню в складi iнших статей кредиторської заборгованостi (Таблиця №21).  

Таблиця № 21 

 

Розшифрування рядку 1690 балансу "Iншi поточнi зобов'язання" 

 

№ з/п Зобов'язання                                            На 31.12.2013 р.      На 31.12.2012 р 

 1            2                                                                          3                        4 

 

1 Розрахунки за нарахованими вiдсотками             4 094                4 883 

2 Розрахунки за податковим кредитом                        341               2 623 

3 Заборгованiсть некомерцiйного характеру           7 882                6 322 

4 Разом                                                                       12 317              13 828 

 

 

                                                                            РЕАЛIЗАЦIЯ (ПРОДАЖ) 

 

  Iнформацiя про обсяги реалiзацiї продукцiї наведено в Таблицi № 22 

Таблиця № 22 

                                                                        Обсяги реалiзацiї продукцiї 

 

№ Показник                                                                  2013рiк            2012рiк 

1 2                                                                                          3              4 

 

1 Реалiзацiя трубної продукцiї                                     410 541                 469 745  

2 Iнша реалiзацiя(посуд)                                                 83 281                   75 928 

3         Iнша реалiзацiя                                                      45 799                   41 344 

4 Всього реалiзацiя на внутрiшньому ринку               539 621                 587 017 

5 Реалiзацiя трубної продукцiї                                  1 045 765               1 342 283  

6 Iнша реалiзацiя (посуд)                                              101 859                    94 412 

7 Всього реалiзацiя на експорт                                 1 150 414                1 436 695 

8 Всього доходiв вiд реалiзацiї                                 1 690 035                2 023 712 

 

Витрати за видами 

 

Склад основних витрат Товариства наведено в Таблицi №23  

Таблиця № 23 

Склад основних витрат 

№  Показник                                                                2013 рiк         2012 рiк 

1 2                                                                                          3              4 

 

1 Сировина                                                                    1 110 012     1 345 299 

2 Газ, Електроенергiя i паливо                                     85 707         73 383 

3 Оплата послуг з переробки сировини                       4 070           14 920 

4 Амортизацiя основних засобiв                                   69 699         75 496 

5 Заробiтна плата працiвникiв                                      154 704        141 630 

6 Транспортнi витрати                                                   103 314        126 685 

7 Iншi матерiали                                                             49 870          51 791 

8 Пенсiйнi витрати                                                                               - 

9 Придбання iнших послуг                                             27 182         118 902 

10 Податки, мито, екологiчний податок                          3 758         2 855 

11 Ремонт i техобслуговування                                       1 554          1 866 

12     Страхування фiнансових ризикiв i майна            28 692         29 914 

13 Змiна в залишках готової продукцiї                          16 665         (18 355) 

           I незавершеного виробництва 

14 Всього операцiйних витрат                                     1 655 227       1 964 386 

 

Наведенi витрати включенi в наступнi категорiї витрат Таблиця №24 

Таблиця №24 
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                                                             Категорiї витрат 

№                         Показник                                               2013 рiк        2012 рiк 

1                               2                                                            3                4 

 

1 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї                       1 414 796        1 673 059 

2 Адмiнiстративнi витрати                                               69 573        72 910 

3 Витрати на збут                                                            170 858        218 417 

4 Всього операцiйних витрат                                      1 655 227       1 964 386 

 

Сировина складається переважно з металопрокату, полiмерних матерiалiв. Витратнi матерiали представленi 

переважно запасними частинами для ремонтiв, допомiжними матерiалами, iнструментом, спецодягом. 

 

Iншi доходи та витрати   

 

Склад iнших доходiв наведено в Таблицi №25 

Таблицi №25 

                                                           Iншi доходи та витрати 

 

№  Показник                                                                     2013 рiк       2012 рiк 

1 2                                                                                         3                  4 

 

1 Прибуток/(збитки) вiд продажу                                     2 689         11 493 

              оборотних активiв 

2 Оренда активiв                                                                    817         16 936 

3 Списання кредиторської заборгованостi                           20                 66 

4 Витрати на утримання соц. iнфраструктури              (3 139)         (1 994) 

5 Прибуток/(збиток) вiд курсової рiзницi                        8 955              199 

6 Прибуток/(збиток) вiд вибуття ОЗ                                  1 710       (2 720) 

7 Прибуток/(збиток) вiд операцiй придбання, 

 продажу валюти (чиста сума)                                        11 815           5 788 

8 Благодiйнiсть i добродiйнi внески                              (2 252)        (1 639) 

9 Iнше                                                                              (43 893)      (38 416) 

10        Прибуток/(збиток) вiд переоцiнки основних засобiв(49 060)       - 

11 Всього iнших доходiв/(витрат), чиста сума           (72 338)      (10 287) 

 

Прибуток/(збитки) вiд продажу оборотних активiв, в основному, включає чистий результат вiд операцiй з продажу 

метало брухту i металопрокату по яких Товариство виступає агентом, таким, що несе ризики, пов'язанi з володiнням 

товарами. 

 

Фiнансовi доходи 

 

Склад фiнансових доходiв наведено в Таблицi №26 

Таблиця № 26 

Фiнансовi доходи 

 

№     Показник                                                                    2013 рiк                 2012 рiк 

1    2                                                                                     3                                 4 

 

1 Вiдсотковi доходи по банкiвських                                  260                           205 

            та iнших позикових коштах 

2 Доходи вiд курсової рiзницi по банкiвських                  386                            874 

            та iнших позикових засобах 

3 Всього фiнансових доходiв                                              646                          1079 

 

Фiнансовi витрати 

 

Склад фiнансових витрат наведено в Таблицi №27 

Таблиця №27 

Фiнансовi витрати 
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№ Показник                                                                          2013 рiк           2012 р. 

1 2                                                                                              3                      4 

 

1 Вiдсотковi витрати по банкiвських                                   26 588         16150 

            та iнших  позикових  коштах 

2 Вiдсотковi витрати за зобов'язанням                                2 228            3 900 

            по пенсiйному забезпеченню 

3 Збитки вiд курсової рiзницi по банкiвських                        635               981 

            та iнших позикових засобах 

4 Всього фiнансових витрат                                                 29 451         21 031 

 

Податок на прибуток 

 

Кредит по податку на прибуток складається з таких компонентiв:  

                                                                                                                                 Таблиця №28 

 

 

№ п/п Показник                               2013 рiк                          2012рiк 

1         2                                                3                                         4 

 

1 Поточний податок                          13 070                            13 513 

2 Вiдстрочений податок                   (1 317)                              5 184                                    

3 Витрати по податку на прибуток 11 753                             18 697 

 

 

 

Податок на прибуток Товариства, розрахований за правилами податкового облiку, що застосовуються в Українi, 

вiдрiзняється вiд його теоретичної величини, яка розраховується шляхом множення ставки податку на суму 

прибутку до оподаткування, вiдображеної у складi прибутку або збитку. Порiвняння очiкуваного i фактичного 

податку на прибуток представлена нижче (Таблиця №29): 

  

Таблиця №29 

 

Порiвняння очiкуваного i фактичного податку на прибуток 

 

№                                                    Показник                       2013 рiк           2012 рiк 

1                                                          2                                   3                             4 

 

1 Прибуток до оподаткування                                             66 335              29 016 

2 Розрахункова сума податку на прибуток  

 по встановленiй Кодексом ставцi 19 (21)%                       12 603               6 093 

3 Податковий ефект статi, яка не вираховується або  

 не включається у витрати для цiлей оподаткування:  

4 - витрати, якi не включаються у витрати для цiлей      (24 356)             12604 

            оподаткування 

5 Витрати по податку на прибуток                                      11 753             18 697 

 

 

 

 

Через вiдмiнностi мiж принципами оподаткування в Українi i МСФЗ виникають певнi тимчасовi рiзницi мiж 

балансовою вартiстю деяких активiв i зобов'язань для цiлей  

фiнансової звiтностi i їх вартiстю для цiлей визначення податкової бази. Податковий ефект змiн таких тимчасових 

рiзниць враховується по ставцi 19% на 31.12.2012 та 18 % на 31.12.2013 р., як показано нижче (Таблиця №30, 31).  

Таблиця №30 

Податковий ефект змiн  тимчасових рiзниць 

 

№  Показник                                                                                           Станом на     Вiднесено на  

                                                                                                                 31.12.2013     прибуток або  

                                                                                                                                        збиток                                                                                                                                                                                                                 
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1    2                                                                                                                  3                      4 

 

1 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування 

2 Вартiсть iнвестицiй в ТОВ "Новомосковський посуд"                        51 370           (9 246) 

3        Нематерiальна частина в незавершеному 

          виробництвi                                                                                              17                 (3) 

4        Всього вiдстроченого податкового зобов'язання                          51 387          (9 242) 

5 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування 

6 Аванси отриманi                                                                                             67                 12 

7 Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню                                           38424            6 916 

8 Резерв на оплату вiдпусток                                                                       5 571           1 003 

9 Резерв знецiнення ТМЦ                                                                            4 357              784 

10 Витрати, по яких вiдсутнi своєчасно оформленi  

 первиннi документи                                                                                   22 321           4 018 

11     Зобов'язання по судовому забезпеченню                                          4 501               810 

12       Резерв по дебiторськiй заборгованостi                                            2 166               390 

13 Всього вiдстроченого податкового активу                                           77407         13 932 

14     Всього вiдстроченого податкового активу 

          вiднесено на прибуток                                                                                            4 683 

15     Податковi зобов'язання вiдображенi у складi 

          власного капiталу 

16      Рiзниця мiж вартiстю ОЗ                                                                 17 260            (3 107) 

17 Визнане вiдстрочене податкове  

 (зобов'язання)/ актив                                                                                                           1576 

 

Таблиця № 31 

Податковий ефект змiн  тимчасових рiзниць 

 

№ Показник                                                                                          Станом на      Вiднесено на  

                                                                                                               31.12.2012      прибуток або 

                                                                                                      збиток 

1 2         3   4 

 

1 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування 

2 Вартiсть iнвестицiй в ТОВ  

 "Новомосковський посуд"         35 354        (6 717) 

3 Нематерiальна частина в незавершеному  

 виробництвi                                  42        (8) 

4 Всього вiдстроченого податкового зобов'язання      35 396         (6 725) 

5 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування 

6 Аванси отриманi                    67         13 

7 Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню        39 649        7 533 

8 Резерв на оплату вiдпусток             5 131        975 

9 Резерв знецiнення ТМЦ             7 983        1 516 

          Витрати, по яких вiдсутнi своєчасно оформленi  

 первиннi документи                    19         4 

10 Всього вiдстроченого податкового активу                      52 849        10 041 

11 Визнане вiдстрочене податкове 

 (зобов'язання)/ актив                            3 366  

 

Операцiї зi зв'язаними сторонами 

 

. Нижче представлена iнформацiя про операцiї мiж Товариством i його пов'язаними сторонами 

Протягом року Товариство здiйснило наступнi операцiї по основнiй дiяльностi iз пов'язаними сторонами  (Таблиця 

№32). 

Таблиця №32 

                                                                        Операцiї з пов'язаними сторонами 

 

№ Найменування пiдприємства                                                Сума продажу         Сума купiвлi  

                                                                                                      продукцiї, робiт,     товарiв, робiт,  
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                                                                                                           послуг                      послуг 

1          2        3   4 

 

1 ТОВ IНТЕРПАЙП УКРАЇНА      414 099    588 952 

2 ТОВ IНТЕРПАЙП ЄВРОПА      396 416     - 

3 ТОВ IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН     50 228      - 

4 ТОВ IНТЕРПАЙП РОСIЯ      71 294       - 

5 INTERPIPE  MIDDLE EAST FASE     76 810       - 

6 ТОВ IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ     32 513       1 507 

7 ПАТ IНТЕРПАЙП НТЗ      19 713       1 019 

8 ПАТ IНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ      19 248       63 

9     ТОВ МЗ ДНIПРОСТАЛЬ                                                  28137 

10 ТОВ IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ     -               4033 

11 ПрАТ Нiкопольський ремонтний завод            261        183 

12 ПрАТ Нiкопольський завод технологiчної  

 оснастки                  623 

13   ТОВ Вапняна фабрика                                             -                   52 

14 Разом                                                                      1 108 719        596 434 

 

залишки в розрахунках мiж Групою i пов'язаними сторонами на звiтну дату представленi нижче (Таблиця №33):  

 

Таблиця №33 

                                       Залишки в розрахунках мiж Групою та пов'язаними сторонами 

 

№  Найменування пiдприємства                                    Сума     Сума  

         заборгованостi    заборгованостi  

         пов'язаних сторiн перед пов'язаними 

              сторонами 

1 2         3   4 

 

1 ТОВ IНТЕРПАЙП УКРАЇНА      6 286   167 075 

2 ТОВ IНТЕРПАЙП ЄВРОПА      214 730  

3 ТОВ IНТЕРПАЙП РОСIЯ      5 914  

4 INTERPIPE  MIDDLE EAST FASE     49 672  

5 ТОВ IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ     1 944   1 192 

6 ПАТ IНТЕРПАЙП НТЗ      8 376   45 

7 ПАТ IНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ      542   43 

8 ТОВ IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ     -   556 

9 ТОВ Вапняна фабрика       -   13 

10 ПрАТ Нiкопольський завод технологiчної  

 оснастки        220   138 

11     ТОВ МЗ ДНIПРОСТАЛЬ                                  3 157 

12 Разом        290 842   169 063 

 

Продажi продукцiї, робiт, послуг Товариства пов'язаним сторонам здiйснювалися за звичайними цiнами. Закупiвлi 

проводилися також за ринковими цiнами. 

 

Залишки в розрахунках iз пов'язаними сторонами нiчим не забезпеченi i будуть погашенi грошовими коштами. Не 

було видано або отримано яких-небудь гарантiй. Протягом звiтного року i минулих рокiв.  Товариство не 

нараховувало резервiв по безнадiйнiй або сумнiвнiй заборгованостi пов'язаних сторiн.  

 

Iнформацiя за сегментами 

 

Операцiйний сегмент визначається на пiдставi внутрiшнiх звiтiв, якi аналiзуються керiвництвом Товариства. На 

пiдставi цих звiтiв, операцiйним сегментом визначено господарський сегмент - "Виробництво  продукцiї" 

 

Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збиткiв, їх оцiнка проводиться 

вiдповiдно до оцiнки операцiйного прибутку або збиткiв в 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Фiнансовi доходи та витрати Товариства, а також податки на прибуток 

розглядаються з погляду всього Товариства i не розподiляються на операцiйнi сегменти. 
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Капiтальнi витрати складаються з приросту по статтях основних засобiв, нематерiальних активiв i iнвестицiйної 

нерухомостi - суми приросту не поточних активiв, за винятком фiнансових iнструментiв та вiдстрочених 

податкових активiв. 

 

Бiльш детальна iнформацiя за сегментами наведена в Таблицi № 34,35 

 

  

Таблиця № 34 

Господарськi сегменти 

№  Показник за 2013рiк     Виробництво  Нерозподiленi  Всього 

  (труб)   статтi 

1  2      3   4   5 

1 Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям    1 690 035     1 690 035 

2 Реалiзацiя iншим звiтним сегментам   (         )   (        )   (         ) 

3 Iншi операцiйнi доходи    29 189      29 189 

4 Фiнансовi доходи х   

5 Iншi доходи    

6 Дохiд з податку на прибуток х   

7 Всього доходiв     1 719 224     1 719 224 

8 Собiвартiсть реалiзацiї     1 414 796     1 414 796 

9 Адмiнiстративнi витрати    69 573      69 573 

10 Витрати на збут     170 858     170 858 

11 Iншi операцiйнi витрати    54 177      54 177 

12 Iншi витрати      47 350      47 350 

13 Фiнансовi витрати     х   28 805   28 805 

14 Податок на прибуток     х   11 753   11 753 

15 Всього витрат     1 756 754  40 558   1 797 312 

16 Фiнансовий результат дiяльностi  

 товариства      (37 530)   (40 558)  (78 088) 

17 Активи пiдприємства     1 319 979     1 319 979 

18 Зобов'язання товариства    635 021     635 021 

19 Капiтальнi iнвестицiї     34 199      34 199 

20 Амортизацiя необоротних активiв   85 060      85 060 

 

 

 

                                                                                                                                              Таблиця № 35 

 

№  Показник за 2012 рiк      Виробництво Нерозподiленi Всього 

         (труб)   статтi 

1 2         3  4   5 

1 Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям    2 023 712     2 023 712 

2 Реалiзацiя iншим звiтним сегментам    (         )   (        )   (         ) 

3 Iншi операцiйнi доходи     35 122      35 122 

4 Фiнансовi доходи      х   

5 Iншi доходи       71     71 

6 Дохiд з податку на прибуток     х   

7 Всього доходiв      2 058 905     2 058 905 

8 Собiвартiсть реалiзацiї      1 673 059     1 673 059 

9 Адмiнiстративнi витрати     72 910      72 910 

10 Витрати на збут      218 417      218 417 

11 Iншi операцiйнi витрати     42 689      42 689 

12 Iншi витрати       2 791      2 791 

13 Фiнансовi витрати      х   19 952   19 952 

14 Податок на прибуток      х   18 697   18 697 

15 Всього витрат      2 009 866  38 649   2 048 515 

16 Фiнансовий результат дiяльностi  

 товариства       49 039   (38 649)  10 390 

17 Активи товариства      1 280 309     1 280 309 

18 Зобов'язання товариства     585 079     585 079 
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19 Капiтальнi iнвестицiї      36 504      36 504 

20 Амортизацiя необоротних активiв    80 503      80 503 

 

Iнформацiю про доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв з рiзних країн наведено в Таблицi № 36 

 

                                                                                              Таблиця № 36 

Географiчнi збутовi сегменти 

 

№ п/п Країна    2013 рiк                                   2012 рiк 

    1       2      3                                                   4 

 

1 Україна    568 811                                     622 210 

2 Росiя     121 225                                     255 318                                     

3 Азербайджан    247 811                                     247 633 

4 Польща    133 515                                      87 428 

5 Бiлорусь    133 681                                     193 388 

6 Сполученi Штати Америки  105 975                                     169 152 

7 Iншi країни    408 206                                      483 773 

8 Всього доходiв   1 719 224                                   2 058 905 

 

 

Умовнi i iншi зобов'язання i операцiйнi ризики  

 

Податкове законодавство.  

Податкове i митне законодавство в Українi може тлумачитися по-рiзному i часто змiнюється. Вiдповiднi державнi 

органи можуть оскаржувати тлумачення цього законодавства керiвництвом Товариства i його вживання в ходi 

дiяльностi Товариства. Також iснує можливiсть того, що операцiї i дiяльнiсть, до яких у минулому в податкових 

органiв не було зауважень, будуть оскарженi. В результатi, податковi органи можуть нарахувати iстотнi додатковi 

суми податкiв, штрафiв i пенi. Податковi органи мають право перевiряти податковi перiоди протягом трьох 

календарних рокiв пiсля  їх завершення. При певних обставинах перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалий 

перiод. 

 

 

Судовi процеси. В ходi нормального ведення бiзнесу Товариство час вiд часу одержує претензiї. Виходячи з власної 

оцiнки, а також  зовнiшнiх професiйних консультацiй, керiвництво Товариства вважає, що можливi збитки по 

позовах можуть скласти 4 501 тис. грн. На цю суму Товариством визнанi витрати та створений резерв.  

 

Зобов'язання по капiтальних витратах. На 31  грудня 2013 року договiрнi зобов'язання Товариства по капiтальних 

витратах на виробниче устаткування склали 3 984 тисячi гривень. Керiвництво Товариства упевнене, що майбутнiх 

доходiв i фiнансування буде достатньо для покриття цих зобов'язань. 

Активи, переданi в заставу, i активи, використання яких обмежено. Товариство передало в заставу як забезпечення 

залучених позикових коштiв наступнi активи - суми показанi за балансовою вартiстю (Таблиця №37): 

Таблиця №37 

Активи, переданi в заставу,  активи, використання яких обмежено 

 

№        Показник                     На 31.12.2013 р.         На 31.12.2012 р. 

 

      Активи в  Вiдповiднi  Активи в  Вiдповiднi 

  заставi  зобов'язання  заставi   зобов'язання 

         Пiдприємства     Пiдприємства 

1              2         3            4         5          6 

 

1 Основнi засоби   384 853   306 154   649 606   167 445 

2 Товарно-матерiальнi  

 цiнностi    24 001     -   -   - 

3 Кошти в розрахунках   79   -   700 000   191832 

4 Всього                                408 933             306 154             1 349 606   359 277    

 

Управлiння фiнансовими ризиками 
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Чинники фiнансових ризикiв. Функцiя управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється щодо фiнансових ризикiв, а 

також операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний 

ризик, ризик процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитного ризику i ризику лiквiдностi. Основнi цiлi 

управлiння фiнансовими ризиками - визначити лiмiти ризику i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не 

перевищувалися. Управлiння операцiйними i юридичними ризиками повинне забезпечити належне функцiонування 

внутрiшнiх процедур i полiтики, направленої на зведення операцiйних i юридичних ризикiв до мiнiмуму. 

 

Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик - це ризик того, що Товариство зазнає фiнансовi збитки, оскiльки деякi контрагенти не виконають 

свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському договору. Товариство пiддається  кредитному 

ризику, пов'язаному з її операцiйною дiяльнiстю (перш за все, вiдносно непогашеної дебiторської заборгованостi та 

виданих авансiв) i фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях, валютнi 

операцiї i iншi фiнансовi iнструменти. 

 

Товариство структурує рiвнi кредитного ризику, якому воно пiддається, шляхом встановлення лiмiтiв суми ризику, 

що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою контрагентiв. Лiмiти рiвня кредитного ризику 

затверджуються керiвництвом. Цi ризики регулярно контролюються i переглядаються щорiчно або частiше.  

 

Аналiз i монiторинг кредитних ризикiв здiйснюється окремо по кожному конкретному клiєнту. Кредитнi оцiнки 

проводяться вiдносно всiх клiєнтiв, якi хочуть отримати кредит понад встановлений лiмiт. 

 

Керiвництво Товариства аналiзує термiни виникнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i 

контролює простроченi суми. У зв'язку з цим керiвництво вважає за необхiдне розкривати в цiй фiнансовiй 

iнформацiї iнформацiю про термiни i iншу iнформацiю про кредитний ризик.  

 

Товариство не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою. 

На думку керiвництва Товариства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на 

знецiнення вiдповiдних активiв. 

 

Концентрацiя кредитного ризику (за наявнiстю) 

У Товариства iснує концентрацiя кредитного ризику. Далi представлена iнформацiя про загальну сукупну суму 

заборгованостi  найбiльших клiєнтiв i її частцi в загальнiй сумi фiнансової дебiторської заборгованостi (Таблиця № 

38):  

Таблиця № 38 

Загальна сукупна сума заборгованостi  найбiльших клiєнтiв 

 

№ п/п                 Показник    31.12.2013 р. 31.12.2012 р. 

1                        2               3        4 

1 Сукупна сума дебiторської заборгованостi   

 найбiльших контрагентiв     187 723   244 536 

2 Їх частка в загальнiй сумi дебiторської заборгованостi 81%  76% 

 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв по фiнансовому iнструменту 

коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик 

змiни вiдсоткової ставки, ризик змiни цiн на товари i iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на цiннi 

папери. Фiнансовi iнструменти, яким притаманний ринковий ризик, включають дебiторську заборгованiсть, 

кредити i позики, депозити, iнвестицiї та iншi фiнансовi iнструменти. 

 

Валютний ризик 

Товариство працює з мiжнародними покупцями i постачальниками i тому пiддається валютному ризику, 

пов'язаному з рiзними валютами, в яких здiйснюються операцiї (головним чином, в доларах США та євро). Аналiз 

чутливостi до ризику розглядає тiльки залишки по монетарних статтях, виражених в iноземнiй валютi, i коректує 

перерахунок цих залишкiв на звiтну дату за умови 10-процентної змiни курсiв валют. Валютний ризик виникає у 

тому випадку, коли майбутнi комерцiйнi операцiї або визнанi активи i зобов'язання деномiнованi у валютi, 

вiдмiннiй вiд гривнi. 

 

В представленiй нижче таблицi показана концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют за станом на 

кiнець та початок звiтного перiоду: 
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Таблиця № 39 

Концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв 

 

№                  Валюта  На 31.12.2012 р.    На 31.12.2013 р. 

 

   Монетарнi  Монетарнi  Разом   Монетарнi  Монетарнi  Разом    

Активи                зобов'язання       вплив      активи                  зобов'язання      вплив 

1   2              3    4    5    6    7   8 

1 Долар  

 США 177 391   (359 080)  (181 689)  89 173   (307 051)          (217 878) 

2 Євро 39 329   (10 783)  28 546   65 321   (10 756)  54 565 

3 Росiйськi  

 рублi     (64 994)  (64 994)  13 511   (56 001)  (42 490) 

4 Всього 216 720  (434 857)  (218 137)  168 005   (373 808)          (205 803) 

 

Внаслiдок вказаного вище ризику за станом на 31  грудня 2013 року, якби курс iноземних валют по вiдношенню до 

гривнi вирiс/знизитися на 10% при незмiнностi iнших чинникiв, чистий прибуток до оподаткування за 2013 рiк був 

би на 20 580 тис. гривень менше/бiльше (на 31  грудня 2012 рiк  - на 21 814 тис гривень бiльше/менше).  

 

Ризик змiни вiдсоткової ставки 

Доходи i грошовi потоки Товариства вiд операцiйної дiяльностi, в основному, не залежать вiд змiн ринкових 

вiдсоткових ставок. Ризик змiни вiдсоткової ставки, до якого схильне  Товариство,  пов'язаний з позиковими 

засобами.  

 

На 1  сiчня 2013 року i 31  грудня 2013 року банкiвськi кредити були залученi Товариством по фiксованiй 

вiдсотковiй ставцi. При цьому всiма кредитними договорами передбаченi положення, що дозволяють кредитору 

мiняти вiдсотковi ставки протягом термiну вiдповiдного кредиту за наявностi iстотних змiн на фiнансових ринках. 

Позиковi засоби, виданi пiд фiксовану вiдсоткову ставку, пiддають Товариство ризику справедливої вартостi 

вiдсоткової ставки. 

 

Цiновий ризик 

 

Товариство не пiддається цiновому ризику стосовно цiнних паперiв, оскiльки у Товариства вiдсутнi значних 

iнвестицiї в цiннi папери або фiнансовi iнструменти, якi пiддавали б її ризику змiни товарних цiн. 

 

Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань. 

 

Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових коштiв i наявнiсть 

достатнiх фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань при настаннi термiну їх погашення. Управлiння поточною 

лiквiднiстю Товариства здiйснюється шляхом контролю над дебiторською i кредиторською заборгованiстю, 

коштами, витраченими на iнвестування, i використання короткострокового фiнансування. 

 

Нижче,  наведенi зобов'язання Товариства по термiнах, що залишилися, до погашення вiдповiдно до договорiв. 

Суми, показанi в таблицi, - це не дисконтованi грошовi потоки згiдно з угодами.  

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення на 31  грудня 2013 року (Таблиця 

№40): 

 

 

Таблиця № 40 

Аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення 

 

№            Показник                          На 31.12.2013 р. 

п/п     до 1 мiс.  Вiд 1 мiс.  Вiд 6 мiс.  Вiд 1 року  Всього 

       до 6 мiс.  до 1 року  до 5 рокiв   

 

1                2          3         4         5        6        7 

1 Кредити банкiв        -        -   269 178   29 458   298 636 

2 Кредиторська заборгованiсть  

     за товари, роботи, послуги      -   144 103      -       -   144 103 
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3 Поточнi зобов'язання      -    130 392           -        -   130 392 

4 Iншi поточнi зобов'язання      -    12 317             -              -   12 317 

5 Iншi фiнансовi зобов'язання      -               -        -   7 518   7 518 

6 Всього       286 812  269 178   36 976   592 966 

 

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення на 31  грудня 2012 року (Таблиця 

№41): 

 

 

Таблиця № 41 

Аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення 

 

№            Показник                  На 31.12.2012 р. 

п/п        до 1 мiс.  Вiд 1 мiс.  Вiд 6 мiс.  Вiд 1 року  Всього 

 до 6 мiс.  до 1 року  до 5 рокiв   

 

1                2          3         4         5        6        7 

1 Кредити банкiв        -        -   221 745   88 829   310 574 

2 Кредиторська заборгованiсть  

     за товари, роботи, послуги     -   135 565      -       -   135 565 

3 Поточнi зобов'язання      -   33 780      -                  -    33 780 

4 Iншi поточнi зобов'язання      -   13 828      -                  -    13 828 

5 Iншi фiнансовi зобов'язання     -                  -                    -   48 703   48 703 

6 Всього       183 173   221 745   137 532   542 450 

 

 

Управлiння капiталом 

 

Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Товариства як безперервно дiючого 

об'єкта, для того щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам.  

 

Українським законодавством встановленi наступнi вимоги до капiталу акцiонерних товариств: 

- акцiонерний капiтал на дату реєстрацiї пiдприємства повинен становити не менше        1  250 мiнiмальних 

заробiтних плат; 

- якщо вартiсть чистих активiв Товариства за станом на кiнець другого або кожного наступного фiнансового року 

менше його акцiонерного капiталу, Товариство зобов'язано зменшити свiй акцiонерний капiтал i внести вiдповiднi 

змiни в її Статут; якщо вартiсть чистих активiв стає менше мiнiмального розмiру акцiонерного капiталу, Товариство 

пiдлягає лiквiдацiї. 

 

Вартiсть чистих активiв визначена як рiзниця мiж вартiстю майна пiдприємства i його зобов'язаннями вiдповiдно до 

рекомендацiй НКЦПФР i Мiнiстерства фiнансiв України й складає станом на 31.12.2013 року  684 958 тис. грн. 

 

Подiї пiсля звiтної дати 

 

Факти господарської дiяльностi, якi вплинули чи можуть вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв чи 

результати дiяльностi Товариства, й мали мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою затвердження фiнансової 

звiтностi за звiтний рiк вiдсутнi.  

 

Затвердження фiнансової звiтностi 

 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України пiдлягає затвердженню 

Загальними зборами ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". Наглядовою радою Товариства 25.02.2014 року (Протокол №245 

вiд 25.02.2014 р.) прийнято рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 15.04.2014 

року. 

 
 

Керiвник                                                                          ________________   Ю.М.Антипов  

 

 

Головний бухгалтер                                                       ________________   В.А.Мовчан 


