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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"  

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

00191454 

4. Місцезнаходження 

Дніпропетровська , Самарський, 49124, м. Днiпро, вул. Липова. 1 

5. Міжміський код, телефон та факс 

056-7474683 7895117 

6. Електронна поштова адреса 

vsheiko@vtorm.dp.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Газета "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку" 80 
  

27.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 

власній сторінці www.dneprvtormet.interpipe.biz 

в мережі 

Інтернет 27.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

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 X 

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  

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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

протягом звітного періоду 
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 включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

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

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
 

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

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

будівництва) 

 

34. Примітки 

До п.1. Змiсту: До роздiлу 3 "Основнi вiдомостi про емiтента": 

п.2. Вiдсутня iнформацiя щодо "Серiї i номеру свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної 

особи", так як Товариство пiсля прийняття рiшення загальними зборами 24.04.2012р. про змiну 

найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Днiпропетровський Втормет" 

на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" не отримувало Свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи.  

п.10. на пiдставi п.5 глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року №2826 вiдсутня iнформацiя про 

органи управлiння емiтента. 

До п.4. Змiсту: Вiдсутня iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, тому що у 

 



Товариствi не iснує такої посади. 

До п.5. Змiсту: Товариство не користується послугами рейтингового агентства, тому iнформацiя 

не зазначається.  

До п.6. Змiсту: Вiдсутня iнформацiя щодо прiзвища, iм'я, по батьковi фiзичної особи та серiї, 

номера, дати видачi та найменування органу, який видав паспорт так як данi стосуються 

загальної кiлькостi осiб за рядком "Власники цiнних паперiв - 4 883 фiзичних особи". 

До п.8. Змiсту: 

1) щодо IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED):  

- у зв'язку iз вiдсутнiстю кода за ЄДРПОУ у стовпцi таблицi "Код за ЄДРПОУ" надано 

iнформацiю про реєстрацiйний код IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД вiдповiдно до свiдоцтва про 

реєстрацiю; 

- юридична особа зареєстрована на Кiпрi. Данi щодо району вiдсутнi. 

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

вiдсутня, так як дана категорiя осiб вiдсутня. 

До п.10. Змiсту: Вiдсутня iнформацiя про дивiденди, так як рiшення щодо виплати дивiдендiв 

не приймалось. 

До п.11. Змiсту: 

1) щодо особи, послугами якої користується емiтент – ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ":  

вiдсутня iнформацiя щодо лiцензiї на вид дiяльностi, назви державного органу, що видав 

лiцензiю, так як дiяльнiсть Центрального депозитарiю не пiдлягає лiцензуванню.  

2) щодо особи, послугами якої користується емiтент - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ": 

вiдсутня iнформацiя щодо лiцензiї на цей вид дiяльностi (№ i дати видачi, назви державного 

органу, що видав лiцензiю) оскiльки юридична особа, надає консультативно-правовi послуги 

емiтенту, а цей вид дiяльностi не потребує лiцензування.  

До п.12. Змiсту: Не надається "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi 

папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" та "Iнформацiя про викуп 

власних акцiй протягом звiтного перiоду" тому що Товариство не здiйснювало випускiв 

облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв та протягом звiтного перiоду не 

проводило викупу власних акцiй. 

До п.14. Змiсту п.3. "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" вiдсутня наступна iнформацiя: 

1) У роздiлi "Кредити банку" вiдсутня iнформацiя тому, що Товариство не має цих зобов'язань. 

2) У пiдроздiлi "Зобов'язання за цiнними паперами", а саме за облiгацiями; за iпотечними 

цiнними паперами; за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском), за векселями 

(всього) та за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) 

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

пiдставi того, що Товариство не здiйснювало випускiв вище перелiчених цiнних паперiв.  

3) 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. 

До п.14 Змiсту п.7- п.8. "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

значних правочинiв" та "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть", тому що Товариство не приймало таких 

рiшень протягом звiтного року. 

До п.15. Змiсту: Вiдсутня iнформацiя про забезпечення боргових цiнних паперiв, тому що 

Товариство не здiйснювало випускiв боргових цiнних паперiв. 

До п.18-22. Змiсту: Вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; Iнформацiя про 

склад, структуру i розмiр iпотечного покриття; Iнформацiя про наявнiсть прострочених 

боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), 

права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття; 

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - 

так як Товариство випускiв iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. 

До п.23-27. Змiсту: Вiдсутня iнформацiя про основнi вiдомостi про ФОН; Iнформацiя про 



випуски сертифiкатiв ФОН; Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; 

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН 

не випускало. 

До п.28. Змiсту: Вiдсутнi вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) тому, що на пiдставi п.1 

глави 4 роздiлу3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року №2826 до складу регулярної рiчної 

iнформацiї включено текст аудиторського висновку (звiт). 

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

Консолiдована фiнансова звiтность складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. До невибраних форм фiнансової звiтностi за П(С)БО та форми "Консолiдований звiт 

про рух грошових коштiв (за непрямим методом)" в незаповненi поля було введено показник 

"0", щоб уникнути зауваження програми щодо помилок про вiдсутнiсть iнформацiї. 

До п.31. Змiсту: 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".  

До форм фiнансової звiтностi в поля таблицi "КОДИ. Дата" було введено: "31.12.2016". При 

роздрукуваннi звiту програмне забезпечення вказує дату: "01.01.2017".  

При роздрукуваннi Консолiдованого балансу (Звiт про фiнансовий стан) поля форми 

"Територiя", "Органiзацiйно-правова форма господарювання", "Вид економiчної дiяльностi" 

залишаються порожнiми, не зважаючи на те, що в поля форми "КОДИ" введено всю необхiдну 

iнформацiю. Тобто програмне забезпечення SimpleXmlReports автоматично не розшифровує 

поля форми "КОДИ" i. в той же час не дає змоги ввести розшифрування цих кодiв в ручному 

режимi.  

До п.32. Змiсту: Товариством не здiйснювалися випуски цiльових облiгацiй, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi 

вiдсутнiй. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"  

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

 

3. Дата проведення державної реєстрації 

29.05.1998 

4. Територія (область) 

Дніпропетровська  

5. Статутний капітал (грн) 

64876000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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) 

476 

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

38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв 

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт 

49.42 Надання послуг перевезення речей(переїзду) 

10. Органи управління підприємства 

На пiдставi п.5 глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року №2826 вiдсутня iнформацiя про органи 

управлiння емiтента. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

2) МФО банку 

305749 

3) поточний рахунок 

2600730133111 

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

у іноземній валюті 

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

5) МФО банку 



305749 

6) поточний рахунок 

2600730133111 

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 

Заготiвля, переробка металобрухту чорних 

металiв 

АВ 

№611303 
12.10.2012 

Мiнiстерство 

економiчного 

розвитку i торгiвлi 

України 

Необмежена 

Опис 

Згiдно дiючого законодавства даний вид лiцензiї видається 

безстроково. Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї 

виданої лiцензiї немає оскiльки лiцензiя видана безстроково. У 

разi наявностi потреби дiя лiцензiї буде подовжена. 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ 

ВТОРМЕТ" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

32474002 

4) місцезнаходження 

вул. А. Лiньова, 81а, м. Луганськ, Україна, 91021 

5) опис 

ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" є єдиним засновником ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ 

ВТОРМЕТ" та володiє 100% часткою в статутному капiталi пiдприємства, що складає 3 250 478 

(три мiльйони двiстi п'ятдесят тисяч чотириста сiмдесят вiсiм) гривень.  

Кожний учасник ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ" має право: 

1) брати участь в управлiннi справами Товариства у порядку, встановленому Статутом 

Товариства; 

2) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди); 

3) одержувати копiї затверджених балансiв i звiтiв Товариства, а також на письмовий запит 

додаткову iнформацiю i довiдки з питань, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

4) вносити на розгляд Загальних зборiв учасникiв пропозицiї х питань дiяльностi Товариства; 

5) призначити i вiдкликати своїх представникiв на Загальнi збори учасникiв; 

6) вийти з Товариства, попередивши про це Загальнi збори учасникiв; 

7) продати або iншим чином вiдступити свою частку (її частину) в статутному капiталi Товариства 

одному або кiльком Учасникам Товариства, а також третiм особам. При цьому Учасники 

Товариства користуються переважним правом купiвлi частки (її частини) Учасника пропорцiйно 

до розмiрiв своїх часток у статутному капiталi Товариства. 

Учасники Товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що входять до 

складу майна Товариства, у тому числi i на об'єкти, переданi ними в якостi вкладу в статутний 

капiтал Товариства. 

Дочiрнє пiдприємство ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ" з червня 2014 року 

перебуває на територiї проведення антитерористичної операцiї.  

1) найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТА" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

14060626 

4) місцезнаходження 

вул. Бiологiчна, буд. 7, м. Харкiв, Україна, 61030 

5) опис 

ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" є одним iз засновникiв ТОВ "МЕТА" та володiє 99,9% 

часткою в статутному капiталi пiдприємства, що складає 149 850,00 (сто сорок дев'ять тисяч 

вiсiмсот п'ятдесят) гривень. Основним видом дiяльностi ТОВ "МЕТА" є оброблення металевих 



вiдходiв та брухту. 

Кожний учасник ТОВ "МЕТА" має право: 

1) брати участь в управлiннi справами Товариства у порядку, встановленому Статутом 

Товариства; 

2) брати участь у розподiлi прибутку та отримувати частину прибутку вiд дiяльностi Товариства; 

3) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського 

облiку та звiтностi; 

4) вносити на розгляд Загальних зборiв учасникiв пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 

5) в першочерговому порядку одержувати продукцiю (послуги), вироблену Товариством; 

6) призначати та вiдкликати своїх представникiв на Загальнi збори учасникiв; 

7) вийти з Товариства в порядку, встановленому Статутом; 

7) продати або iншим чином вiдступити свою частку (її частину) в статутному капiталi Товариства 

одному або кiльком Учасникам Товариства, а також третiм особам. При цьому Учасники 

Товариства користуються переважним правом купiвлi частки (її частини) Учасника пропорцiйно 

до розмiрiв своїх часток у статутному капiталi Товариства. 

1) найменування 

Українська асоцiацiя вторинних металiв (УАВтормет) 

2) організаційно-правова форма 

510 

3) код за ЄДРПОУ 

25729570 

4) місцезнаходження 

вул.М.Раскової, 15, 6-й поверх, м. Київ, Україна, 02660 

5) опис 

Українська асоцiацiя вторинних металiв (УАВтормет) заснована у квiтнi 1999 року. 

Асоцiацiя представляє iнтереси понад 200 суб'єктiв пiдприємництва, обсяг дiяльностi яких 

становить понад 75% обiгу брухту й вiдходiв чорних металiв у країнi. 

УАВтормет - недержавне некомерцiйне i неприбуткове об'єднання пiдприємств створене для 

пiдтримки й захисту iнтересiв своїх членiв з урахуванням вiдповiдних загальнодержавних 

iнтересiв. Враховуючи, що всi суб'єкти виробничої дiяльностi, якi входять до складу Асоцiацiї, не 

є державними, УАВтормет фактично є єдиним у країнi дiючим органом, що координує дiяльнiсть 

цього сектора економiки. 

Асоцiацiя спрямовує свої зусилля в першу чергу на представництво та захист iнтересiв своїх 

членiв в центральних та мiсцевих органах законодавчої i виконавчої влади, координацiю 

дiяльностi суб'єктiв господарської дiяльностi з металобрухтом на внутрiшньому й зовнiшньому 

ринках, iнформацiйне забезпечення своїх членiв, першочерговiсть постачання металобрухту 

українському виробнику, збереження та полiпшення екологiчної ситуацiї в Українi, сприяння 

пiдвищенню ефективностi дiяльностi пiдприємств, зайнятих у сферi операцiй з металобрухтом, 

їхньої конкурентноздатностi, а також зменшення кримiналу в цiй сферi. Дiяльнiсть Асоцiацiї 

спрямована також на зниження рiвня корупцiї навколо господарської дiяльностi з металобрухтом, 

послаблення адмiнiстративного тиску на пiдприємства, особливо на регiональному рiвнi. 

Асоцiацiя бере активну участь в iнiцiюваннi, пiдготовцi та експертизi проектiв законодавчих i 

iнших нормативних документiв, спрямованих на регулювання пiдприємницької дiяльностi з 

металобрухтом. Тiсна взаємодiя з Комiтетами Верховної Ради України, Кабiнетом Мiнiстрiв 

України, Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України, Мiнiстерством промислової 

полiтики України, iншими мiнiстерствами й вiдомствами дозволяє узгодити багато питань , якi 

iнiцiюють члени Асоцiацiї. Водночас УАВтормет постiйно проводить роботу щодо обмеження 

невиправданого адмiнiстративного втручання в сферу господарювання з металобрухтом. ПАТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" вступило до Асоцiацiї та є її членом. 



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) 

Приватне пiдприємство "МС" 22221291 
49029Україна м. Днiпро 

вул.Чкалова, буд.10, кв. 9 
0.00541 

LIGHT SNVECTMENT CO 28126-62 
12260- - ВIЛЛОУ ГРУВ РОУД, 

б.2 КАМДЕН.ДЕЛАВЕР19934.,  
0.00258 

ТЕМПСФОРД IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 

(TEMPSFORD INVESTMENT LIMITED) 
148057 

1105Кiпр м. Нiкосiя Агiос 

Андреас, Агiу Павлу, 15, 

ЛЕДРА ХАУС 

0.01745 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIРМА 

"IНТЕРВТОРПРОМ" 

32082744 
61046Україна м. Харкiв пр. 

Московський, буд.275 
0.0000038535 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Енерго-Капiтал" 
32961343 

01034Україна м.Київ Ярославiв 

Вал, буд.14-В, кв.27 
0.03699 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Компанiя з управлiння активами та 

адмiнiстрування пенсiйних фондiв "Актив 

Плюс" (ПЗНВIФ 

"ВЕНЧУРКАПIТАЛIНВЕСТ")  

32977421 
01030Україна м. Київ Богдана 

Хмельницького, буд.32, офiс 49 
0.00424 

АТЛАНТIК ФIНАНСОВI РИНКИ, 

Т.О.В.(ATLANTIK FINANSNY THRY) 
49455991 

60200Czech Republic Brno 

Нilleho, 6 
0.08169 

Raiffeisen Bank International AG / 

Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ 
FN122119m 1030 Vienna Am Stadtpark,9 0.0501 

"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE 

LIMITED) 
HE170535 1065Cyprus Nicosia Mykinon, 8  98.66988 

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 4883 фiзична 

особа 
 1.132 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Член Наглядової ради, акцiонер 

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

Розенберг Олег Iгорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 



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

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Вища. У 1982 роцi закiнчив Одеське вище артилерiйське командне ордена Ленiна училище iм. 

М.В.Фрунзе за спецiальнiстю командна, тактична, артилерiйське озброєння та здобув квалiфiкацiю 

офiцер з вищою вiйськово-спецiальною освiтою, iнженер з експлуатацiї а 

6) стаж роботи (років)** 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", 

директор  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2016 обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

До основних функцiй Наглядової ради належить: забезпечення реалiзацiї та захисту прав 

акцiонерiв; здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; здiйснення 

контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб 

органiв Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та 

укладення угод з пов'язаними особами; здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння 

Товариством; запобiгання виникненню та врегулювання корпоративних конфлiктiв; забезпечення 

прозоростi своєї дiяльностi перед акцiонерами. 

Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени 

Наглядової ради не можуть передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової 

ради – юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена Наглядової ради 

дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх 

документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою 

Товариства, та вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Наглядової ради; особисто брати 

участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря Наглядової ради про 

неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 

дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, 

якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi 

Товариством будь-якого правочину; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до 

нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є 

обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних 

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

готуватися до засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання 

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

консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй 

комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий 

стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 26.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№31), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення 

про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради, строком 



на три роки.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 33 роки. 

Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та є власником 1 (однiєї) 

шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капiталу 

Товариства.  

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 21.01.2010р. по 18.09.2011р. - ВАТ "Росiйська паливна компанiя" - Ростоппром, заступник 

Генерального директора з комерцiйної дiяльностi; 

2) з 01.04.2013р. по 16.12.2013р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", операцiйний директор;  

3) з 25.12.2013р. по 06.10.2016р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

1) член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, 

Україна);  

2) член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД " (вул. Столєтова, 21 1, м. 

Днiпропетровськ, 49081, Україна). 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради, акцiонер 

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

Городецький Євгенiй 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

КИ 037764 07.03.2012 ВГIРФО Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вища. У 2004 роцi закiнчив Тель-Авiвський унiверситет за спецiальнiстю економiка та управлiння 

пiдприємством та здобув квалiфiкацiю бакалавра. 

6) стаж роботи (років)** 

19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор iз 

забезпечення закупок та логiстики Служби закупок та логiстики 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2016 обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

До основних функцiй Наглядової ради належить: забезпечення реалiзацiї та захисту прав 

акцiонерiв; здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; здiйснення 

контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб 

органiв Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та 



укладення угод з пов'язаними особами; здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння 

Товариством; запобiгання виникненню та врегулювання корпоративних конфлiктiв; забезпечення 

прозоростi своєї дiяльностi перед акцiонерами. 

Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени 

Наглядової ради не можуть передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової 

ради – юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена Наглядової ради 

дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх 

документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою 

Товариства, та вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Наглядової ради; особисто брати 

участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря Наглядової ради про 

неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 

дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, 

якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi 

Товариством будь-якого правочину; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до 

нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є 

обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних 

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

готуватися до засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання 

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

консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй 

комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий 

стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 26.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№31), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення 

про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради, строком 

на три роки.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальний стаж роботи 19 рокiв. 

Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та є власником 1 (однiєї) 

шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капiталу 

Товариства.  

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 15.07.2013р. по 16.04.2015р. – ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор iз закупок; 

2) З 17.04.2015р. по теперiшнiй час ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" директор iз забезпечення 

закупок та логiстики Служби закупок та логiстики. 

Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради, акцiонер 

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. У 1993 роцi закiнчив Українську академiю внутрiшнiх справ за спецiальнiстю 

правознавство та здобув квалiфiкацiю юрист. 

6) стаж роботи (років)** 

29 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з 

економiчної безпеки Служби економiчної безпеки. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2016 строком на 3 роки 

9) Опис 

До основних функцiй Наглядової ради належить: забезпечення реалiзацiї та захисту прав 

акцiонерiв; здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; здiйснення 

контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб 

органiв Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та 

укладення угод з пов'язаними особами; здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння 

Товариством; запобiгання виникненню та врегулювання корпоративних конфлiктiв; забезпечення 

прозоростi своєї дiяльностi перед акцiонерами. 

Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени 

Наглядової ради не можуть передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової 

ради – юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена Наглядової ради 

дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх 

документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою 

Товариства, та вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Наглядової ради; особисто брати 

участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря Наглядової ради про 

неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 

дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, 

якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi 

Товариством будь-якого правочину; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до 

нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є 

обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних 

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

готуватися до засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання 

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

консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй 

комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий 

стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 26.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№31), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення 

про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглдяової 

ради та обрання його членом Наглядової ради, строком на три роки.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  



Загальний стаж роботи 29 рокiв. 

Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та є власником 1 (однiєї) 

шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капiталу 

Товариства.  

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 05.05.2008р. по 30.06.2015р. – ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння 

економiчної безпеки; 

2) з 01.07.2015р. теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з економiчної безпеки 

Служби економiчної безпеки. 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

1) Директор з економiчної безпеки Служби економiчної безпеки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Писаржевського, буд.1а, м. 

Днiпропетровськ, 49005, Україна); 

2) Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (пр. Трубникiв, 56, м. Нiкополь, Днiпропетровська область, 53201, 

Україна). 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради, акцiонер 

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

Машкара Катерина Володимирiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АО 059104 16.07.2012 Красногвардiйським РВ ГУ МВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1981 

5) освіта** 

Вища. У 2003 роцi закiнчила Нацiональну академiю внутрiшнiх справ України за спецiальнiстю 

правознавство та здобула квалiфiкацiю юриста 

6) стаж роботи (років)** 

16 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провiдний 

юрисконсульт вiддiлу корпоративного права Управлiння з правових питань Служби економiчної 

безпеки. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2016 обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

До основних функцiй Наглядової ради належить: забезпечення реалiзацiї та захисту прав 

акцiонерiв; здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; здiйснення 

контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб 

органiв Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та 

укладення угод з пов'язаними особами; здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння 



Товариством; запобiгання виникненню та врегулювання корпоративних конфлiктiв; забезпечення 

прозоростi своєї дiяльностi перед акцiонерами. 

Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени 

Наглядової ради не можуть передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової 

ради – юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена Наглядової ради 

дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх 

документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою 

Товариства, та вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Наглядової ради; особисто брати 

участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря Наглядової ради про 

неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 

дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, 

якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi 

Товариством будь-якого правочину; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до 

нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є 

обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних 

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

готуватися до засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання 

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

консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй 

комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий 

стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 26.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№31), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення 

про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради, строком 

на три роки.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 16 рокiв. 

Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та є власником 1 (однiєї) 

шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капiталу 

Товариства.  

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 13.07.2005р. по 12.03.2014р. – ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", провiдний юрисконсульт 

юридичного вiддiлу Служби правового забезпечення; 

2) з 21.03.2011р. по 12.03.2014р. – за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник 

юридичного вiддiлу;  

3) з 13.03.2014р. по 06.07.2015р. – ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провiдний юрисконсульт 

вiддiлу корпоративного права Управлiння правового забезпечення; 

4) з 07.07.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провiдний юрисконсульт 

вiддiлу корпоративного права Управлiння з правових питань Служби економiчної безпеки.  

Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради, акцiонер  

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. У 2004 роцi закiнчив Нацiональний унiверситет Києво-Могилянська академiя за 

спецiальнiстю економiка i пiдприємництво та здобув квалiфiкацiю бакалавр 

6) стаж роботи (років)** 

14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", 

заступник директора з фiнансiв та економiки з облiку Бухгалтерiї Фiнансово-економiчної служби 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2016 обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

До основних функцiй Наглядової ради належить: забезпечення реалiзацiї та захисту прав 

акцiонерiв; здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; здiйснення 

контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб 

органiв Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та 

укладення угод з пов'язаними особами; здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння 

Товариством; запобiгання виникненню та врегулювання корпоративних конфлiктiв; забезпечення 

прозоростi своєї дiяльностi перед акцiонерами. 

Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени 

Наглядової ради не можуть передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової 

ради – юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена Наглядової ради 

дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх 

документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою 

Товариства, та вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Наглядової ради; особисто брати 

участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря Наглядової ради про 

неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 

дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, 

якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi 

Товариством будь-якого правочину; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до 

нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є 

обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних 

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

готуватися до засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання 

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

консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй 

комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий 

стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 26.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв 



№31), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення 

про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової 

ради та обрання його членом Наглядової ради, строком на три роки.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 14 рокiв. 

Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та є власником 2 (двох) шт. 

простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,0000007707% статутного капiталу Товариства.  

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 01.10.2010р. по 13.04.2012р. - ПрАТ Делойт енд Туш Юкрейн ан Сервiсез Компанi, старший 

менеджер Департаменту корпоративних фiнансiв; 

2) з 23.04.2012р. по 30.06.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", контролер з забезпечення 

вiдповiдностi; 

3) з 01.07.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з 

фiнансiв та економiки з облiку Бухгалтерiї Фiнансово-економiчної служби.  

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

1) заступник директора з фiнансiв та економiки з облiку Бухгалтерiї Фiнансово-економiчної 

служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Писаржевського, буд.1 а, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна); 

2) член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, 

Україна); 

3) член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

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

Днiпропетровськ, 49081, Україна); 

4) член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО-

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКIСТЬ" (вул. Писаржевського, буд.1 а, м. Днiпропетровськ, 

49005, Україна); 

5) член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" (вул. Винокурова, 4, м. Днiпропетровськ, 49051, 

Україна);  

6) член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП 

НIКО ТЬЮБ" (пр. Трубникiв, 56, м. Нiкополь, 53201, Україна). 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння 

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

Шевченко Геннадiй Леонiдович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 298919 20.05.1996 Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

Вища. У 1992 роцi закiнчив Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора 

металургiйний iнститут за спецiалiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю iнженер-

металург. 



6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД 

"ДНIПРОСТАЛЬ", заступник операцiйного директора  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

22.12.2015 обрано на невизначений строк 

9) Опис 

Голова Правлiння керує роботою Правлiння. 

Голова Правлiння вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, уповноважений 

керувати поточними справами Товариства, самостiйно вирiшує питання дiяльностi Товариства, 

представляє Товариство в усiх пiдприємствах, установах, органiзацiях, органах, як в Українi, так i 

за її межами, пiдписує договори, угоди i iншi документи, в тому числi довiреностi, вчиняє iншi 

юридичнi дiї, за винятком вiднесених Статутом i дiючим законодавством до компетенцiї iнших 

органiв Товариства. 

Голова Правлiння може делегувати частину своїх повноважень окремим посадовим особам 

Товариства шляхом видання вiдповiдного акту (наказу) та/або надання довiреностi. Порядок 

делегування повноважень регламентується Положенням про Правлiння. 

Голова Правлiння забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, 

норм чинного законодавства, Статуту, установчих документiв, локальних нормативних актiв, умов 

колективного договору, зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими 

договорами, безпечнi умови працi у вiдповiдностi з нормами технiки безпеки i охорони працi для 

робiтникiв Товариства, дотримання вимог з охорони навколишнього середовища, цiлiснiсть майна 

Товариства i його належне використання, органiзовує i забезпечує бухгалтерську i статистичну 

звiтнiсть, виконує iншi функцiї, передбаченi чинним законодавством. 

Голова Правлiння має iншi повноваження i функцiї, визначенi Статутом та Положенням про 

Правлiння Товариства. 

Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Правлiння 

не можуть передавати власнi повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена 

Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та 

внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, 

Наглядовою радою та Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, 

винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно 

повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням 

причин; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у 

зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

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

про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi Товариством будь-якого правочину; надавати 

Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй 

iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що 

сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, 

знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 

iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати 

Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i 

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

Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 21 грудня 2015 року 



(протокол засiдання Наглядової ради №93), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi 

товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про 

обрання членом Правлiння Товариства та про обрання з 22.12.2015 року особою, яка тимчасово 

виконує обов'язки Голови Правлiння Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 23 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) 04.07.2005р. по 20.01.2015р. – фiзична особа - пiдприємець; 

2) з 17.03.2014р. по 15.11.2015р. - ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", начальник 

шлакової дiлянки; 

3) з 16.11.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", 

заступник операцiйного директора; 

4) з 22.12.2015р. по теперiшнiй час – ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", 

особа, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правлiння. 

Посадова особа обiймає посаду заступника операцiйного директора ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" (вул. 

Винокурова, 4, м. Днiпропетровськ, 49051, Україна). 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння 

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

Зайцев Альберт Альбертович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 119889 01.04.1998 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

Вища. У 1991 роцi закiнчив Київську вищу школу МВС СРСР за спецiальнiстю правознавство та 

здобув квалiфiкацiю юрист 

6) стаж роботи (років)** 

39 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", 

директор з безпеки  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.12.2015 обрано на невизначений строк 

9) Опис 

Правлiння має наступнi повноваження i функцiї: керує поточною дiяльнiстю Товариства; 

розробляє iнвестицiйну, облiкову, фiнансово-кредитну та iншу полiтику, стратегiї, процедури, 

iнвестицiйнi програми, бiзнес-плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi 

Товариства; розробляє iнвестицiйнi програми, рiчнi та квартальнi бюджети Товариства та подає їх 



на затвердження Наглядовiй радi Товариства; готує щоквартальнi звiти та звiтує перед 

Наглядовою радою щодо фiнансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством 

затверджених полiтик, виконання бiзнес-плану, бюджетiв та iнвестицiйних програм Товариства; 

здiйснює функцiї та повноваження за дорученням Загальних зборiв чи Наглядової ради 

Товариства. 

До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi 

дiючим законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого 

органу Товариства. 

Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Правлiння 

не можуть передавати власнi повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена 

Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та 

внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, 

Наглядовою радою та Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, 

винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно 

повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням 

причин; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у 

зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

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

про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi Товариством будь-якого правочину; надавати 

Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй 

iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що 

сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, 

знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 

iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати 

Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i 

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

Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 07 грудня 2015 року 

(протокол засiдання Наглядової ради №92), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi 

товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про 

обрання членом Правлiння Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 39 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 29.12.2005р. по 17.10.2011р. – ПАТ "Електрометалургiйний завод "Днiпроспецсталь iм. 

А.М.Кузьмiна", заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки;  

2) з 23.01.2012р. по 28.02.2012р. – ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", виконуючий обов'язки директора з 

безпеки; 

3) з 29.02.2012р. по 16.11.2015р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ"), директор з безпеки; 

4) з 17.11.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", 

заступник директора з економiчної безпеки; 

5) з 17.11.2015р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", директор з безпеки.  

Посадова особа обiймає посаду заступник директора з економiчної безпеки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" (вул. 

Винокурова, 4, м. Днiпропетровськ, 49051, Україна). 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 

Член Правлiння  

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

Бiцадзе Едуард Отарiєвич 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 794247 28.12.1999 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпрпопетровськiй 

областi 

4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

Вища. У 1992 роцi закiнчив Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора 

металургiйний iнститут за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю iнженер-

металург 

6) стаж роботи (років)** 

49 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпропетровський Втормет" (з 25.05.2012р. - ПАТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"), директор з виробництва. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

24.04.2012 обрано на невизначений строк  

9) Опис 

Правлiння має наступнi повноваження i функцiї: керує поточною дiяльнiстю Товариства; 

розробляє iнвестицiйну, облiкову, фiнансово-кредитну та iншу полiтику, стратегiї, процедури, 

iнвестицiйнi програми, бiзнес-плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi 

Товариства; розробляє iнвестицiйнi програми, рiчнi та квартальнi бюджети Товариства та подає їх 

на затвердження Наглядовiй радi Товариства; готує щоквартальнi звiти та звiтує перед 

Наглядовою радою щодо фiнансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством 

затверджених полiтик, виконання бiзнес-плану, бюджетiв та iнвестицiйних програм Товариства; 

здiйснює функцiї та повноваження за дорученням Загальних зборiв чи Наглядової ради 

Товариства. 

До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi 

дiючим законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого 

органу Товариства. 

Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Правлiння 

не можуть передавати власнi повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена 

Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та 

внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, 

Наглядовою радою та Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, 

винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно 

повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням 

причин; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у 

зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

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



про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi Товариством будь-якого правочину; надавати 

Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй 

iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що 

сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, 

знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 

iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати 

Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i 

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

Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 24.04.2012 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№26), на пiдставi дiючого законодавства України, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв 

Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства, на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 49 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 01.04.2007р. по 31.12.2015р. – ВАТ "Днiпропетровський Втормет" (з 25.05.2012р. - ПАТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"), директор з виробництва. 

Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння  

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

Лобода Дмитро Валерiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АМ 763165 21.01.2002 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

Вища. У 2001 роцi закiнчив Нацiональну металургiйну академiю України за спецiальнiстю 

економiка пiдприємства та здобув квалiфiкацiю економiст 

6) стаж роботи (років)** 

31 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпропетровський Втормет" (з 25.05.2012р. – ПАТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"), головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

08.09.2008 обрано на невизначений строк 

9) Опис 

Правлiння має наступнi повноваження i функцiї: керує поточною дiяльнiстю Товариства; 

розробляє iнвестицiйну, облiкову, фiнансово-кредитну та iншу полiтику, стратегiї, процедури, 

iнвестицiйнi програми, бiзнес-плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi 



Товариства; розробляє iнвестицiйнi програми, рiчнi та квартальнi бюджети Товариства та подає їх 

на затвердження Наглядовiй радi Товариства; готує щоквартальнi звiти та звiтує перед 

Наглядовою радою щодо фiнансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством 

затверджених полiтик, виконання бiзнес-плану, бюджетiв та iнвестицiйних програм Товариства; 

здiйснює функцiї та повноваження за дорученням Загальних зборiв чи Наглядової ради 

Товариства. 

До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi 

дiючим законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого 

органу Товариства. 

Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Правлiння 

не можуть передавати власнi повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена 

Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та 

внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, 

Наглядовою радою та Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, 

винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно 

повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням 

причин; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у 

зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

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

про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi Товариством будь-якого правочину; надавати 

Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй 

iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що 

сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, 

знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 

iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати 

Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i 

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

Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 08.09.2008 року (протокол позачергових 

загальних зборiв №19), на пiдставi дiючого законодавства України, Статуту Товариства та 

внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства, 

на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 31 рiк. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 01.06.2001р. по теперiшнiй час – ВАТ "Днiпропетровський Втормет" (з 25.05.2012р. - ПАТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"), головний бухгалтер. 

Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння 

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

Луговський Вiталiй Германович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 



АК 307854 22.10.1998 Нiкопольським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вища. У 1990 роцi закiнчив Харкiвський державний педагогiчний унiверситет iм. Г.С.Сковороди 

за спецiальнiстю правознавство та здобув квалiфiкацiю юрист 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", 

начальник юридичного вiддiлу 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.12.2015 обрано на невизначений строк 

9) Опис 

Правлiння має наступнi повноваження i функцiї: керує поточною дiяльнiстю Товариства; 

розробляє iнвестицiйну, облiкову, фiнансово-кредитну та iншу полiтику, стратегiї, процедури, 

iнвестицiйнi програми, бiзнес-плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi 

Товариства; розробляє iнвестицiйнi програми, рiчнi та квартальнi бюджети Товариства та подає їх 

на затвердження Наглядовiй радi Товариства; готує щоквартальнi звiти та звiтує перед 

Наглядовою радою щодо фiнансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством 

затверджених полiтик, виконання бiзнес-плану, бюджетiв та iнвестицiйних програм Товариства; 

здiйснює функцiї та повноваження за дорученням Загальних зборiв чи Наглядової ради 

Товариства. 

До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi 

дiючим законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого 

органу Товариства. 

Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Правлiння 

не можуть передавати власнi повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена 

Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та 

внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, 

Наглядовою радою та Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, 

винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно 

повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням 

причин; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у 

зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

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

про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi Товариством будь-якого правочину; надавати 

Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй 

iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що 

сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, 

знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 

iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати 

Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i 

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

Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 



Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" 07 грудня 2015 року (протокол 

засiдання Наглядової ради №92), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту 

Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом 

Правлiння Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 22 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 01.11.2011р. по теперiшнiй час - ВАТ "Днiпропетровський Втормет" (з 25.05.2012 р. - ПАТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"), начальник юридичного вiддiлу; 

2) з 26.09.2013р. по теперiшнiй - за сумiсництвом у ТОВ "МЕТА", директор; 

3) з 24.12.2015р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД 

"ДНIПРОСТАЛЬ", провiдний юрисконсульт Управлiння економiчної безпеки.  

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

1) за сумiсництвом обiймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТА" (вул. Бiологiчна, б.7, м. Харкiв, 61030, Україна); 

2) за сумiсництвом обiймає посаду провiдного юрисконсульта Управлiння економiчної безпеки 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД 

"ДНIПРОСТАЛЬ" (вул. Винокурова, 4, м. Днiпропетровськ, 49051, Україна). 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння 

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

Цебiнога Олена Петрiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

КО 990407 20.03.2015 Київським РВ у м. Полтавi УДМС України в Полтавськiй областi 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

Вища. У 2015 роцi закiнчила Нацiональну академiю внутрiшнiх справ України за спецiальнiстю 

правознавство та здобула квалiфiкацiю юриста. 

6) стаж роботи (років)** 

31 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпропетровський Втормет" (з 25.05.2012р. - ПАТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"), директор з персоналу 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

24.04.2012 обрано на невизначений строк 

9) Опис 

Правлiння має наступнi повноваження i функцiї: керує поточною дiяльнiстю Товариства; 

розробляє iнвестицiйну, облiкову, фiнансово-кредитну та iншу полiтику, стратегiї, процедури, 

iнвестицiйнi програми, бiзнес-плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi 

Товариства; розробляє iнвестицiйнi програми, рiчнi та квартальнi бюджети Товариства та подає їх 



на затвердження Наглядовiй радi Товариства; готує щоквартальнi звiти та звiтує перед 

Наглядовою радою щодо фiнансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством 

затверджених полiтик, виконання бiзнес-плану, бюджетiв та iнвестицiйних програм Товариства; 

здiйснює функцiї та повноваження за дорученням Загальних зборiв чи Наглядової ради 

Товариства. 

До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi 

дiючим законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого 

органу Товариства. 

Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Правлiння 

не можуть передавати власнi повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена 

Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та 

внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, 

Наглядовою радою та Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, 

винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно 

повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням 

причин; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у 

зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

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

про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi Товариством будь-якого правочину; надавати 

Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй 

iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що 

сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, 

знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 

iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати 

Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i 

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

Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 24.04.2012 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№26), на пiдставi дiючого законодавства України, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв 

Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства, на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 31 рiк. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 08.11.2011р. по 25.04.2014р. - ВАТ "Днiпропетровський Втормет" (з 25.05.2012р. - ПАТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"), директор з персоналу; 

2) з 28.04.2014р. по 13.02.2015р. – ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", заступник 

Директора по управлiнню персоналом; 

3) з 16.02.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник управлiння 

органiзацiйного розвитку Служби управлiння персоналом. 

Посадова особа обiймає посаду начальника управлiння органiзацiйного розвитку Служби 

управлiння персоналом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА" (вул. Писаржевського, буд.1 а, м. Днiпропетровськ, 49005). 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння 

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



Чистяков Олег Трохимович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 716401 28.07.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

Вища. У 1985 роцi закiнчив Днiпропетровський державний унiверситет за спецiальнiстю iсторiя та 

здобув квалiфiкацiю iсторик-викладач. 

6) стаж роботи (років)** 

42 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпропетровський Втормет" (з 25.05.2012р. - ПАТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"), заступник генерального директора з 

економiчної безпеки 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

08.09.2008 обрано на невизначений строк 

9) Опис 

Правлiння має наступнi повноваження i функцiї: керує поточною дiяльнiстю Товариства; 

розробляє iнвестицiйну, облiкову, фiнансово-кредитну та iншу полiтику, стратегiї, процедури, 

iнвестицiйнi програми, бiзнес-плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi 

Товариства; розробляє iнвестицiйнi програми, рiчнi та квартальнi бюджети Товариства та подає їх 

на затвердження Наглядовiй радi Товариства; готує щоквартальнi звiти та звiтує перед 

Наглядовою радою щодо фiнансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством 

затверджених полiтик, виконання бiзнес-плану, бюджетiв та iнвестицiйних програм Товариства; 

здiйснює функцiї та повноваження за дорученням Загальних зборiв чи Наглядової ради 

Товариства. 

До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi 

дiючим законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого 

органу Товариства. 

Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Правлiння 

не можуть передавати власнi повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена 

Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та 

внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, 

Наглядовою радою та Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, 

винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно 

повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням 

причин; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у 

зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

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

про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi Товариством будь-якого правочину; надавати 

Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй 

iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що 

сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, 



знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 

iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати 

Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i 

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

Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 08.09.2008 року (протокол позачергових 

загальних зборiв №19), на пiдставi дiючого законодавства України, Статуту Товариства та 

внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства, 

на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 42 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 09.09.2008р. по 20.06.2011р. – ВАТ "Днiпропетровський Втормет", директор з безпеки; 

2) з 21.06.2011р. по 31.01.2016р. – ВАТ "Днiпропетровський Втормет" (з 25.05.2012р. - ПАТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"), перший заступник директора з безпеки; 

3) з 01.02.2016р. по теперiшнiй час – ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", 

начальник контрольно - аналiтичного вiддiлу Служби економiчної безпеки. 

Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння 

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

Ярова Олена Леонiдiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АН 720263 31.07.2008 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй 

областi 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища. У1998 роцi закiнчила Приднiпровську державну академiю будiвництва та архiтектури за 

спецiальнiстю промислове i цивiльне будiвництво та здобула квалiфiкацiю спецiалiста iнженера-

будiвельника. 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIРМА "IНТЕРВТОРПРОМ", 

генеральний директор. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

08.09.2008 обрано на невизначений строк 

9) Опис 

Правлiння має наступнi повноваження i функцiї: керує поточною дiяльнiстю Товариства; 

розробляє iнвестицiйну, облiкову, фiнансово-кредитну та iншу полiтику, стратегiї, процедури, 



iнвестицiйнi програми, бiзнес-плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi 

Товариства; розробляє iнвестицiйнi програми, рiчнi та квартальнi бюджети Товариства та подає їх 

на затвердження Наглядовiй радi Товариства; готує щоквартальнi звiти та звiтує перед 

Наглядовою радою щодо фiнансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством 

затверджених полiтик, виконання бiзнес-плану, бюджетiв та iнвестицiйних програм Товариства; 

здiйснює функцiї та повноваження за дорученням Загальних зборiв чи Наглядової ради 

Товариства. 

До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi 

дiючим законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого 

органу Товариства. 

Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Правлiння 

не можуть передавати власнi повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена 

Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та 

внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, 

Наглядовою радою та Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, 

винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно 

повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням 

причин; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у 

зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

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

про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi Товариством будь-якого правочину; надавати 

Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй 

iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що 

сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, 

знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 

iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати 

Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i 

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

Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 08.09.2008 року (протокол позачергових 

загальних зборiв №19), на пiдставi дiючого законодавства України, Статуту Товариства та 

внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства, 

на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 20 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 02.09.2005р. по 30.09.2008р. – ТОВ "Фiрма "Iнтервторпром", генеральний директор;  

2) з 01.10.2008р. по 31.07.2013р. – ВАТ "Днiпропетровський Втормет" (з 25.05.2012р. - ПАТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"), директор фiнансовий; 

3) з 01.08.2013р. по 31.07.2014р. – ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", 

заступник директора фiнансового; 

4) з 11.08.2014р. по 31.12.2014р. – ТОВ "Восток зерно-Трейд", директор фiнансовий; 

5) з 31.03.2015р. – по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", заступник начальника 

Управлiння з адмiнiстративного забезпечення. 

Посадова особа обiймає посаду заступника начальника Управлiння з адмiнiстративного 

забезпечення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

(вул. Писаржевського, буд.1 а, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна). 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Новiков Андрiй Юрiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АМ 846917 11.06.2002 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища. У 1999 роцi закiнчив Днiпропетровський державний унiверситет за спецiальнiстю 

економiка пiдприємства та здобув квалiфiкацiю економiста 

6) стаж роботи (років)** 

14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", 

начальник вiддiлу контролiнгу Бюджетного управлiння Фiнансово-економiчної служби. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2016 обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить: перевiрки стану виконання Правлiнням фiнансового 

плану Товариства; перевiрки стану виконання Правлiнням рiшень Загальних зборiв та Наглядової 

ради в частинi питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; перевiрки вiдповiдностi 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства положенням Статуту i рiшенням Загальних зборiв 

та Наглядової ради Товариства; перевiрки своєчасностi та повноти здiйснення розрахункiв з 

бюджетом; перевiрки нарахування, своєчасностi та повноти виплати дивiдендiв; перевiрки 

вiдповiдностi чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштiв резервного 

капiталу Товариства та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку 

Товариства; перевiрки бухгалтерської документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства; перевiрки дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами у разi проведення 

Товариством додаткової емiсiї акцiй; аналiз фiнансового стану Товариства, його 

платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для покращення економiчного стану 

Товариства i розробка рекомендацiй для органiв Товариства; аналiз вiдповiдностi ведення в 

Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства; подання 

звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам та надання рекомендацiй на пiдставi цих звiтiв; 

прийняття рiшення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачерговi Загальнi 

збори. 

Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за результатами фiнансового року та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства, складати за пiдсумками перевiрок звiти та висновки; негайно iнформувати 

Наглядову раду та Правлiння Товариства про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд 

час перевiрок; доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених 

перевiрок та виявленi недолiки i порушення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, 

якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб 

Товариства; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень 

та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї з їх усунення. 



Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени 

Ревiзiйної комiсiї не можуть передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Ревiзiйної 

комiсiї – юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена Ревiзiйної комiсiї 

дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх 

документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi органами Товариства, в тому числi вказiвки 

i розпорядження, винесенi Головою Ревiзiйної комiсiї; особисто брати участь у перевiрках та 

засiданнях Ревiзiйної комiсiї та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; 

дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, 

якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi 

Товариством будь-якого правочину; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до 

нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є 

обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних 

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

готуватися до засiдання Ревiзiйної комiсiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання 

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

консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй 

комiсiї, Правлiнню та аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 26.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№31), керуючись вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про 

припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї та обрання його на посаду члена Ревiзiйної 

комiсiї Товариства строком на три роки. Вiдповiдно до Статуту та Положення про Ревiзiйну 

комiсiю ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" на засiданнi Ревiзiйної комiсiї обрано Головою 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ".  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 14 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) З 21.01.2008р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник вiддiлу 

контроллiнгу Бюджетного управлiння Фiнансово-економiчної служби. 

Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Романова Свiтлана Сергiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АМ 050348 13.09.2000 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1984 

5) освіта** 

Вища. У 2006 роцi закiнчила закрите акцiонерне товариство "Днiпропетровський унiверситет 

економiки та права" за спецiальнiстю мiжнародна економiка та здобула квалiфiкацiю магiстр з 



мiжнародної економiки. 

6) стаж роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник 

вiддiлу з управлiння корпоративними фiнансами Управлiння казначейських операцiй Фiнансово-

економiчної служби.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2016 обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить: перевiрки стану виконання Правлiнням фiнансового 

плану Товариства; перевiрки стану виконання Правлiнням рiшень Загальних зборiв та Наглядової 

ради в частинi питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; перевiрки вiдповiдностi 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства положенням Статуту i рiшенням Загальних зборiв 

та Наглядової ради Товариства; перевiрки своєчасностi та повноти здiйснення розрахункiв з 

бюджетом; перевiрки нарахування, своєчасностi та повноти виплати дивiдендiв; перевiрки 

вiдповiдностi чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштiв резервного 

капiталу Товариства та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку 

Товариства; перевiрки бухгалтерської документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства; перевiрки дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами у разi проведення 

Товариством додаткової емiсiї акцiй; аналiз фiнансового стану Товариства, його 

платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для покращення економiчного стану 

Товариства i розробка рекомендацiй для органiв Товариства; аналiз вiдповiдностi ведення в 

Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства; подання 

звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам та надання рекомендацiй на пiдставi цих звiтiв; 

прийняття рiшення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачерговi Загальнi 

збори. 

Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за результатами фiнансового року та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства, складати за пiдсумками перевiрок звiти та висновки; негайно iнформувати 

Наглядову раду та Правлiння Товариства про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд 

час перевiрок; доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених 

перевiрок та виявленi недолiки i порушення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, 

якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб 

Товариства; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень 

та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї з їх усунення. 

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени 

Ревiзiйної комiсiї не можуть передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Ревiзiйної 

комiсiї – юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена Ревiзiйної комiсiї 

дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх 

документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi органами Товариства, в тому числi вказiвки 

i розпорядження, винесенi Головою Ревiзiйної комiсiї; особисто брати участь у перевiрках та 

засiданнях Ревiзiйної комiсiї та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; 

дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, 

якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi 

Товариством будь-якого правочину; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до 



нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є 

обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних 

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

готуватися до засiдання Ревiзiйної комiсiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання 

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

консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй 

комiсiї, Правлiнню та аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 26.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№31), керуючись вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про 

обрання членом Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на три роки.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 10 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 06.05.2008р. по 17.07.2012р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", економiст вiддiлу по роботi з 

фiнансовими iнструментами Фiнансового управлiння; 

2) з 18.07.2012р. по 05.05.2014 р. – ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", старший економiст вiддiлу по 

роботi з фiнансовими iнструментами Фiнансового управлiння; 

3) з 06.05.2014р. по 06.04.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу з управлiння 

корпоративними фiнансами Фiнансового управлiння;  

4) з 07.04.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу з 

управлiння корпоративними фiнансами Управлiння казначейських операцiй Фiнансово-

економiчної служби. 

Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Черников Iван Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АМ 766389 23.01.2002 Павлоградським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1985 

5) освіта** 

Вища. У 2008 роцi закiнчив Державний вищий навчальний заклад "Київський нацiональний 

економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана" за спецiальнiстю облiк i аудит та здобув 

квалiфiкацiю магiстр з облiку i аудиту. 

6) стаж роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", 

начальник вiддiлу мiжнародної звiтностi бухгалтерiї Фiнансово-економiчної служби. 



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2016 обрано строком на 3 роки 

9) Опис 

До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить: перевiрки стану виконання Правлiнням фiнансового 

плану Товариства; перевiрки стану виконання Правлiнням рiшень Загальних зборiв та Наглядової 

ради в частинi питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; перевiрки вiдповiдностi 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства положенням Статуту i рiшенням Загальних зборiв 

та Наглядової ради Товариства; перевiрки своєчасностi та повноти здiйснення розрахункiв з 

бюджетом; перевiрки нарахування, своєчасностi та повноти виплати дивiдендiв; перевiрки 

вiдповiдностi чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштiв резервного 

капiталу Товариства та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку 

Товариства; перевiрки бухгалтерської документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства; перевiрки дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами у разi проведення 

Товариством додаткової емiсiї акцiй; аналiз фiнансового стану Товариства, його 

платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для покращення економiчного стану 

Товариства i розробка рекомендацiй для органiв Товариства; аналiз вiдповiдностi ведення в 

Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства; подання 

звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам та надання рекомендацiй на пiдставi цих звiтiв; 

прийняття рiшення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачерговi Загальнi 

збори. 

Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за результатами фiнансового року та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства, складати за пiдсумками перевiрок звiти та висновки; негайно iнформувати 

Наглядову раду та Правлiння Товариства про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд 

час перевiрок; доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених 

перевiрок та виявленi недолiки i порушення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, 

якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб 

Товариства; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень 

та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї з їх усунення. 

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени 

Ревiзiйної комiсiї не можуть передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Ревiзiйної 

комiсiї – юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена Ревiзiйної комiсiї 

дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх 

документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi органами Товариства, в тому числi вказiвки 

i розпорядження, винесенi Головою Ревiзiйної комiсiї; особисто брати участь у перевiрках та 

засiданнях Ревiзiйної комiсiї та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; 

дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, 

якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi 

Товариством будь-якого правочину; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до 

нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є 

обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних 

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

готуватися до засiдання Ревiзiйної комiсiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання 

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

консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй 

комiсiї, Правлiнню та аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 26.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв 



№31), керуючись вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про 

обрання на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на три роки.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 10 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 08.01.2009р. по 03.05.2011р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", економiст вiддiлу 

методологiчного забезпечення Фiнансово-економiчної служби; 

2) з 04.05.2011р. по 01.01.2013р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", фахiвець вiддiлу 

методологiчного забезпечення Фiнансово-економiчної служби; 

3) з 02.01.2013р. 02.02.2014р. – ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", провiдний фахiвець вiддiлу 

методологiчного забезпечення Фiнансово-економiчної служби; 

4) з 03.02.2014р. по 05.07.2015 р. – ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник вiддiлу 

методологiчного забезпечення Фiнансово-економiчної служби; 

5) з 06.07.2015 р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник вiддiлу 

мiжнародної звiтностi бухгалтерiї Фiнансово-економiчної служби. 

Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

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

Лобода Дмитро Валерiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АМ 763165 21.01.2002 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

Вища. У 2001 роцi закiнчив Нацiональну металургiйну академiю України за спецiальнiстю 

економiка пiдприємства та здобув квалiфiкацiю економiст  

6) стаж роботи (років)** 

31 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпропетровський Втормет" (з 25.05.2012р. – ПАТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"), головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.06.2001 призначено на невизначений строк 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: органiзовує ведення бухгалтерського облiку, 

дотримання єдиних методологiчних норм, встановлених Законом України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства та 

технологiї обробки облiкових даних; здiйснює контроль за вiдображенням на рахунках 

бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; забезпечує складання на основi даних 

бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства та подання в установленi строки 



користувачам; забезпечує виконання всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому 

виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку; органiзовує 

збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну; 

органiзовує здiйснення заходiв щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про 

фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв Товариства; бере участь у пiдготовцi та 

поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до 

органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та 

iнструкцiями; за погодженням з власником (керiвником) Товариства забезпечує перерахування 

податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами 

вiдповiдно до договiрних зобов'язань; здiйснює контроль за веденням касових операцiй, 

рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв; бере 

участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних 

з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. 

забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та 

iнших вiдокремлених пiдроздiлах. 

Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Призначений на посаду головного бухгалтера наказом по пiдприємству вiд 01.06.2001 року №304. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 31 рiк. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 01.06.2001р. по теперiшнiй час – ВАТ "Днiпропетровський Втормет" (з 25.05.2012р. - ПАТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"), головний бухгалтер. 

Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

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 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Член Наглядової 

ради, акцiонер 

Розенберг Олег 

Iгорович 

45 11 658412 03.04.2012 вiддiлом 

УФМС Росiї по м. Москвi по 

району Пресненський 

1 0.00000038535 1 0 0 0 

Член Наглядової 

ради, акцiонер 
Городецький Євгенiй 

КИ 037764 07.03.2012 ВГIРФО 

Печерського РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 

1 0.00000038535 1 0 0 0 

Член Наглядової 

ради, акцiонер 

Лихоманов Андрiй 

Анатолiйович 

АК 031631 13.02.1998 

Нiкопольським МВ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

1 0.00000038535 1 0 0 0 

Член Наглядової 

ради, акцiонер  

Машкара Катерина 

Володимирiвна 

АО 059104 16.07.2012 

Красногвардiйським РВ ГУ МВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

1 0.00000038535 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради, акцiонер  

Палiй Максим 

Орестович 

МС 478077 10.12.1998 

Тернопiльським МВ УМВС 

України в Тернопiльськiй областi 

2 0.0000007707 0 0 0 0 

Тимчасово 

виконуючий 

обов'язки Голови 

Правлiння 

Шевченко Геннадiй 

Леонiдович 

АЕ 298919 20.05.1996 

Ленiнський РВ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння 
Зайцев Альберт 

Альбертович 

АК 119889 01.04.1998 Амур-

Нижньоднiпровським РВ ДМУ 

УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння 
Бiцадзе Едуард 

Отарiєвич 

АК 794247 22.12.1999 Амур-

Нижньоднiпровським РВ ДМУ 

УМВС України в 

Днiпрпопетровськiй областi 

0 0 0 0 0 0 



Член Правлiння 
Лобода Дмитро 

Валерiйович 

АМ 763165 21.01.2002 

Жовтневим РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння 
Луговський Вiталiй 

Германович 

АК 307854 22.10.1998 

Нiкопольським МВ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння 
Цебiнога Олена 

Петрiвна 

КО 990407 20.03.2015 Київським 

РВ у м. Полтавi УДМС України в 

Полтавськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння 
Чистяков Олег 

Трохимович 

АЕ 716401 28.07.1997 

Жовтневим РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Ярова Олена Леонiдiвна 

АН 720263 31.07.2008 Амур-

Нижньоднiпровським РВ ДМУ 

УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

10 0.0000038535 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Новiков Андрiй 

Юрiйович 

АМ 846917 11.06.2002 

Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї  

Романова Свiтлана 

Сергiївна 

АМ 050348 13.09.2000 

Кiровським РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї  

Черников Iван 

Васильович 

АМ 766389 23.01.2002 

Павлоградським МВ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер  

Лобода Дмитро 

Валерiйович 

АМ 763165 21.01.2002 

Жовтневим РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Усього 17 0.000006555095 17 0 0 0 



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



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

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

"IНТЕРПАЙП 

ЛIМIТЕД" 

(INTERPIPE 

LIMITED)  

HE170535 
1065 Cyprus - Nicosia 

Mykinon, 8  
256052278 98.66988 99.48 256052278 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Фiзичнi особи, що 

володiють 10 

вiдсотками та бiльше 

акцiй Товариства 

вiдсутнi 

 0 0 0 0 0 0 0 

Усього 256052278 98.66988 99.48 256052278 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
26.04.2016 

Кворум 

зборів** 
99.534 

Опис 

Рiчнi загальнi збори Товариства скликанi Наглядовою радою Товариства. 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

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

2. Затвердження порядку проведення загальних зборiв Товариства.  

3. Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2015 рiк та прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2016 

роцi. 

4. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2015 рiк та прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами проведення 

перевiрок фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту. 

6. Затвердження рiчного звiту Товариства та результатiв фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства у 2015 роцi. 

7. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.  

8. Затвердження основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 

9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.  

10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради 

Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

договорiв з ними.  

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

13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

14. 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.  

15. Затвердження на 2016 рiк лiмiтiв надання Товариством фiнансових або майнових порук по 

зобов'язанням третiх осiб.  

16. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством. 

17. Внесення змiн до Положення про загальнi збори Товариства шляхом викладення його в новiй 

редакцiї. 

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

I. З першого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: Ключник Ларису Миколаївну; Шейка 

Владислава Iгоровича; Штанько Олену Валерiївну. 

2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення роботи загальних зборiв 

Товариства. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних 

зборах з пiдрахунку голосiв з першого питання порядку денного: "ЗА" - 256052278 голосiв, що 

складає 99,9988% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; 

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" – 3 101 голоси, що складає 0,0012% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В 

БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ 

ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

II. З другого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв Товариства: 



1. З питань, винесених на розгляд загальних зборiв та включених до порядку денного, надавати 

виступаючим до 10 хвилин. 

2. Головi зборiв виносити на розгляд загальних зборiв питання порядку денного та надавати слово 

виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати iз заслуховування доповiдi або 

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

переходити до голосування. 

3. Питання ставляться доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання записок секретарю зборiв iз 

зазначенням найменування чи прiзвища, iм'я, по батьковi акцiонера (його представника). Питання 

мають бути сформульованi коротко та чiтко. 

4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенiв для голосування, 

отриманих учасниками зборiв при реєстрацiї. В процесi голосування i пiдрахунку голосiв можливi 

технiчнi перерви до 5 -10 хвилин.  

5. Пiсля вичерпання порядку денного та оголошення результатiв голосування з кожного питання 

порядку денного загальних зборiв головi зборiв оголосити про їх закриття.  

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних 

зборах з пiдрахунку голосiв з другого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що складає 

100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що 

складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "УТРИМАЛОСЬ" - 

0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "НЕ 

ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО 

ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

III. З третього питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2015 рiк. 

2. Роботу Правлiння Товариства в 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та 

напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 

3. Основними напрямами дiяльностi Товариства у 2016 роцi визначити: 

- збiльшення обсягiв заготiвлi та переробки металобрухту; 

- розвиток ломозаготiвельних потужностей; 

- зменшення витрат на виробництво та максимiзацiя прибутку вiд господарської дiяльностi. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних 

зборах з пiдрахунку голосiв з третього питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що 

складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; 

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В 

БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ 

ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

IV. З четвертого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2015 рiк. 

2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi 

та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних 

зборах з пiдрахунку голосiв з четвертого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що 

складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; 

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В 

БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ 

ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 



зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

V. З п'ятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами проведення перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 

2. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2015 роцi визнати задовiльною. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних 

зборах з пiдрахунку голосiв з п'ятого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що складає 

100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що 

складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "УТРИМАЛОСЬ" - 

0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "НЕ 

ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО 

ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

VI. З шостого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити рiчний звiт Товариства, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 рiк. 

2. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних 

зборах з пiдрахунку голосiв з шостого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що 

складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; 

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В 

БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ 

ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

VII. З сьомого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Не затверджувати порядок розподiлу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi отримано збиток у розмiрi 50 865 тис. грн. 

2. Затвердити запропонований порядок покриття збиткiв: 

- збитки 2015 року у розмiрi 50 865 тис. грн. покрити у вiдповiдностi до чинного законодавства. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних 

зборах з пiдрахунку голосiв з сьомого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що складає 

100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що 

складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "УТРИМАЛОСЬ" - 

0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "НЕ 

ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО 

ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

VIII. З восьмого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1.Затвердити основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на 2016 рiк: 

- обсяг реалiзацiї готової продукцiї - 675,9 тис. тонн; 

- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - 2,510 млрд. грн.; 

- переробка металобрухту - 652 тис. тонн; 

- капiтальнi ремонти – 117,5 млн.грн.; 

- iнвестицiї та модернiзацiя устаткування – 912,5 тис. грн. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних 

зборах з пiдрахунку голосiв з восьмого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що 

складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; 

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв 



акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В 

БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ 

ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

IX. З дев'ятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

Припинити повноваження наступних членiв Наглядової ради Товариства: 

1. Лихоманова Андрiя Анатолiйовича; 

2. Любименко Iнни Володимирiвни; 

3. Морозова Дениса Володимировича; 

4. Палiя Максима Орестовича; 

5. Звоненка Руслана Миколайовича. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних 

зборах з пiдрахунку голосiв з дев'ятого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що 

складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; 

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В 

БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ 

ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Х. З десятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:  

1. Розенберг Олег Iгорович; 

2. Лихоманов Андрiй Анатолiйович; 

3. Городецький Євгенiй; 

4. Машкара Катерина Володимирiвна; 

5. Палiй Максим Орестович. 

Пiдсумки кумулятивного голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних 

загальних зборах з пiдрахунку голосiв з десятого питання порядку денного: кiлькiсть голосiв, поданих 

ЗА кандидата Розенберга Олега Iгоровича - 256 055 379; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата 

Лихоманова Андрiя Анатолiйовича - 256 055 379; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата 

Городецького Євгенiя - 256 055 379; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Машкару Катерину 

Володимирiвну - 256 055 379; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Палiя Максима Орестовича - 

256 055 379. 

ХI. З одинадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

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

Товариства.  

2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатнiй 

основi. 

3. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння Товариства пiдписати 

договори з членами Наглядової ради Товариства. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних 

зборах з пiдрахунку голосiв з одинадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що 

складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; 

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В 

БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ 

ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

ХII. З дванадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

Припинити повноваження наступних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: 



1. Новiкова Андрiя Юрiйовича; 

2. IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED); 

3. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIРМИ "IНТЕРВТОРПРОМ". 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних 

зборах з пiдрахунку голосiв з дванадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що 

складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; 

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В 

БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ 

ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

ХIII. З тринадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства є:  

- Новiков Андрiй Юрiйович; 

- Романова Свiтлана Сергiївна; 

- Черников Iван Васильович. 

Пiдсумки кумулятивного голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних 

загальних зборах з пiдрахунку голосiв з тринадцятого питання порядку денного: кiлькiсть голосiв, 

поданих ЗА кандидата Новiкова Андрiя Юрiйовича - 256 055 379; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА 

кандидата Романову Свiтлану Сергiївну - 256 055 379; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата 

Черникова Iвана Васильовича - 256 055 379. 

ХIV. З чотирнадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

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

Товариства.  

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

основi. 

3. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння Товариства пiдписати 

договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних 

зборах з пiдрахунку голосiв з чотирнадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що 

складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; 

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В 

БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ 

ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

ХV. З п'ятнадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити на 2016 рiк лiмiт надання Товариством порук по зобов'язанням третiх осiб у розмiрi, що 

не перевищує 700 000 000 гривень. 

2. Затвердити, що зазначений вище лiмiт застосовується до порук, якi надаються Товариством у 2016 

роцi. Поруки, наданi до 1 сiчня 2016 року та якi дiють протягом 2016 року, не повиннi враховуватись 

при розрахунку використання лiмiту порук у 2016 роцi. 

3. Поруки в рамках затвердженого лiмiту можуть бути наданi у забезпечення зобов'язань наступних 

компанiй: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"; ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ"; 

ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"; ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"; ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН"; 

ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ"; ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО"; ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ 

ВТОРМЕТ"; ТОВ "МЕТА"; ТОВ "ТРАНСКОМ – ДНIПРО"; ТОВ НВЦ "ЯКIСТЬ"; ПрАТ "НРЗ"; ПрАТ 

"ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ"; ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; 

Iнтерпайп Лiмiтед (Interpipe Limited); Стiл.Уан Лiмiтед (Steel.One Limited); 

Салекс Iнвестментс Лiмiтед (Saleks Investments Limited); Iнтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA); 

КЛВ Вiлко СА (KLW Wheelco SA); Н.А. Iнтерпайп, Iнк (N.A. Interpipe, Inc); IНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ 

ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH); Iнтерпайп М.I ФЗI (Interpipe M.E FZE); ТОВ 



"IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"; 

ТОВ "IНТЕРПАЙП-М". 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних 

зборах з пiдрахунку голосiв з п'ятнадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що 

складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; 

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В 

БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ 

ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

ХVI. З шiстнадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Надати попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 26.04.2016р. 

до 26.04.2017р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких становить 10 i бiльше 

вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства за 2015 рiк: 

- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть кожного правочину не 

повинна перевищувати 281 000 тис.грн.;  

- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв та сировини, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 281 000 тис.грн.;  

- правочини з залучення кредитiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 281 000 

тис.грн.; 

- правочини iз застави та/або iпотеки основних засобiв та iнших активiв Товариства з метою 

забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третiх осiб, вартiсть кожного 

правочину не повинна перевищувати 281 000 тис.грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань 

та/або зобов’язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 281 000 

тис.грн.; 

- правочини щодо виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, вартiсть кожного правочину 

не повинна перевищувати 281 000 тис.грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фiнансової допомоги та/або позичок, вартiсть 

кожного правочину не повинна перевищувати 281 000 тис.грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до кредитних 

договорiв (договорiв про вiдкриття кредитної лiнiї, договорiв про надання банкiвських послуг тощо), 

вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 281 000 тис.грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв застави 

та/або iпотеки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 281 000 тис.грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв поруки, 

вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 281 000 тис.грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв щодо 

виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 281 000 тис.грн. 

При цьому, гранична сукупна вартiсть кожного з таких правочинiв не може перевищувати 281 000 

тис.грн. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних 

зборах з пiдрахунку голосiв по першiй частинi проекту рiшення з шiстнадцятого питання порядку 

денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У 

ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; 

"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

2. Надати попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 26.04.2016р. 

до 26.04.2017р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких становить 50 i бiльше 



вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк: 

- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть кожного правочину не 

повинна перевищувати 700 000 тис.грн.;  

- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв та сировини, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 700 000 тис.грн.;  

- правочини з залучення кредитiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 700 000 

тис.грн.; 

- правочини iз застави та/або iпотеки основних засобiв та iнших активiв Товариства з метою 

забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третiх осiб, вартiсть кожного 

правочину не повинна перевищувати 700 000 тис.грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань 

та/або зобов’язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 700 000 

тис.грн.; 

- правочини щодо виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, вартiсть кожного правочину 

не повинна перевищувати 700 000 тис.грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фiнансової допомоги та/або позичок, вартiсть 

кожного правочину не повинна перевищувати 700 000 тис.грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до кредитних 

договорiв (договорiв про вiдкриття кредитної лiнiї, договорiв про надання банкiвських послуг тощо), 

вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 700 000 тис.грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв застави 

та/або iпотеки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 700 000 тис.грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв поруки, 

вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 700 000 тис.грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв щодо 

виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 700 000 тис.грн. 

При цьому, гранична сукупна вартiсть кожного з таких правочинiв не може перевищувати 700 000 

тис.грн.  

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних 

зборах з пiдрахунку голосiв по другiй частинi проекту рiшення з дев'ятого питання порядку денного: 

"ЗА" - 256055379 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у загальних зборах; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; 

"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В 

БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах.  

Рiшення прийняте 99,534% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. 

ХVII. З сiмнадцятого питання порядку денного  

РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Внести змiни до Положення про загальнi збори Товариства шляхом викладення його в новiй 

редакцiї та затвердити їх. 

2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати нову редакцiю Положення 

про загальнi збори Товариства. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних 

зборах з пiдрахунку голосiв з сiмнадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 256055379 голосiв, що 

складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; 

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В 

БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ 

ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис До 12 жовтня 2013 Нацiональний депозитарiй України здiйснював 

професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi виданих 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiї на 

провадження депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв 

строком на десять рокiв i лiцензiї на здiйснення розрахунково - 

клiрингової дiяльностi строком на десять рокiв. 

12 жовтня 2013 вступив в силу Закон України "Про депозитарну 

систему України" (далi - Закон). 

Згiдно частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична 

особа, яка функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства 

вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з 

урахуванням особливостей , встановлених цим Законом. Акцiонерне 

товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня 

реєстрацiї Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в 

установленому порядку Правил Центрального депозитарiю . 

1 жовтня 2013 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку зареєстрованi представленi Публiчним акцiонерним 

товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила 

Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 

01.10.2013 № 2092 ) . 

Обслуговування випуску цiнних паперiв ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" здiйснюється на пiдставi 

Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНД 

МАРКЕТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34412655 

Місцезнаходження 01033 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Саксаганського, 36-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №263418 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 498-53-74 



Факс 498-53-74 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи (зберiгача цiнних паперiв). 

Опис Обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв акцiй 

Товариства здiйснюється зберiгачем на пiдставi Договору про 

вiдкриття рахункiв у цiнних паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "IНСАЙДЕР" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 32281420 

Місцезнаходження 49044 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський м. Днiпро 

вул.Артема, 11, оф.35 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

3104 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.2002 

Міжміський код та телефон 056-744-33-06 

Факс 372-54-51 

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

Опис Вiдповiдно до чинного законодавства України, аудиторська дiяльнiсть 

не пiдлягає лiцензуванню. У зв'язку з цим ТОВ "Аудиторська фiрма 

"IНСАЙДЕР" лiцензiї не має. Однак ТОВ аудиторська фiрма 

"IНСАЙДЕР" внесена Аудиторською палатою України до реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноосiбно надають аудиторськi 

послуги та одержала свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi № 3104 вiд 26 грудня 2002 року.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 33517151 

Місцезнаходження 49005 Україна Дніпропетровська Жовтневий м. Днiпро вул. 

Пiсаржевського, буд.1 а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (056) 7474130 

Факс 7474130 

Вид діяльності Юридична особа, яка надає консультативно-правовi послуги емiтенту 

Опис На пiдставi укладених договорiв ТОВ "IНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ" здiйснює надання консультативної допомоги з 

питань правового забезпечення господарської дiяльностi Товариства. 

А також здiйснює правову експертизу документiв, що надходять з 

правоохоронних та контролюючих органiв; юридична пiдтримка зi 



спiрних угод; представництво iнтересiв Товариства з питань, 

пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, у контролюючих, 

правоохоронних органах, органах державної влади; консультацiйну та 

практичну допомогу у проведеннi претензiйно-позовної роботи з 

окремих угод, в т.ч. представництво iнтересiв Товариства у судових 

органах, органах виконавчої служби та iн. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Шовковична, 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 (044) 277-50-00 

Факс 277-50-01 

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 ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" надає ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" послуги допуску цiнних паперiв 

до торгiвлi на ПФТС шляхом їх включення до Бiржового Списку.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30968986 

Місцезнаходження 04073 Україна м. Київ Подольський м. Київ пр. Московський, 9, оф. 2-

204 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №522523 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.07.2014 

Міжміський код та телефон (044) 499-77-61 

Факс 499-77-62 

Вид діяльності Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству 

Опис На пiдставi укладеного договору ПрАТ "СК "Альфа Страхування" 

надає послуги по добровiльному страхуванню майна (крiм 

залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  



Код за ЄДРПОУ 30968986 

Місцезнаходження 04073 Україна м. Київ Подольський м. Київ пр. Московський, 9, оф. 2-

204 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №522510 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.07.2014 

Міжміський код та телефон (044) 499-77-61 

Факс 499-77-62 

Вид діяльності Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству 

Опис На пiдставi укладеного договору ПрАТ "СК "Альфа Страхування" 

надає послуги по добровiльному страхуванню вiд вогневих ризикiв та 

ризикiв стихiйних явищ. 

 



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 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.06.2010 411/1/10 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA0400421006 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.25 259504000 64876000 100 

Опис 

IНФОРМАЦIЯ ПРО ВИПУСКИ АКЦIЙ ТОВАРИСТВА. 

Статутний капiтал ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" становить 64 876 000,00 гривень (шiстдесят чотири мiльйони вiсiмсот сiмдесят 

шiсть тисяч гривень 00 копiйок). Статутний капiтал подiлений на 259 504 000 (двiстi п'ятдесят дев'ять мiльйонiв п'ятсот чотири тисячi) штук 

простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) кожна.  

Перша емiсiя акцiй зареєстрована Днiпропетровським обласним фiнансовим управлiнням 17 серпня 1994 року, свiдоцтво № 51/1/94 на суму 38 

400 000 000 (тридцять вiсiм мiльярдiв чотириста мiльйонiв карбованцiв), кiлькiсть просих iменних акцiй 1 536 000 (один мiльйон п'ятсот 

тридцять шiсть тисяч) штук номiнальною вартiстю 25 000 (двадять п'ять тисяч карбованцiв) кожна. Акцiї повнiсю оплаченi за вартiстю не 

нижче номiнальної та розмiщенi серед засновникiв. Форма випуску (iснування) акцiй не визначена.  

Друга емiсiя акцiй зареєстрована Мiнiстерством фiнансiв України 28 вересня 1995 року, свiдоцтво № 398/1/95 на суму 99 200 000 000 

(дев'яносто дев'ять мiльярдiв двiстi мiльйонiв карбованцiв), кiлькiсть простих iменних акцiй 3 968 000 (три мiльйони дев'ятсот шiстдесят вiсiм 

тисяч) штук номiнальною вартiстю 25 000 (двадцять п'ять тисяч карбованцiв) кожна. Акцiї повнiсю оплаченi за вартiстю не нижче номiнальної 

та розмiщенi серед засновникiв. Форма випуску (iснування) акцiй не визначена.  

Третя емiсiя акцiй зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 26 сiчня 1999 року, свiдоцтво № 33/1/99 на суму 2 

076 000 (два мiльйони сiмдесят шiсть тисяч гривень), кiлькiсть простих iменних акцiй 8 304 000 (вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi) штук 

номiнальною вартiстю 25 (двадцять п'ять копiйок) кожна. Акцiї повнiсю оплаченi за вартiстю не нижче номiнальної та розмiщенi серед 

засновникiв. Форма випуску акцiй-документарна.  

Четверта емiсiя акцiй зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 17 жовтня 2005 року, свiдоцтво №495/1/05 на 

суму 14 876 000 (чотирнадцять мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят шiсть тисяч гривень), кiлькiсть простих iменних акцiй 59 504 000 (п'ятдесят дев'ять 

мiльйонiв п'ятсот чотири тисячi) штук номiнальною вартiстю 25 (двадцять п'ть копiйок) кожна. Форма випуску акцiй – документарна. Акцiї 

повнiстю оплаченi за вартiстю не нижче номiнальної та розмiщенi серед засновникiв. 

П'ята емiсiя акцiй зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 17 липня 2008 року, свiдоцтво №302/1/08 на суму 64 

876 000 (шiстдесят чотири мiльйони вiсiмсот сiмдесят шiсть тисяч гривень), кiлькiсть простих iменних акцiй 259 504 000 (двiстi п'ятдесят 

дев'ять мiльйонiв п'ятсот чотири тисячi) штук номiнальною вартiсю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) кожна. Акцiї повнiсю оплаченi 

за вартiстю не нижче номiнальної та розмiщенi серед засновникiв. Форма випуска акцiй-документарна.  

В цiлях виконання вимог законодвасвта зокрема положення частини другої статтi 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" про 

виключно бездокументарну форму iснування акцiй загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 28 квiтня 2010 року, прийнято 



рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування. 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 червня 2010 року № 

411/1/10. 

Згiдно з вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо здiйснення кодифiкацiї (нумерацiї) цiнних паперiв 

Нацiональним Депозитарiєм України при-своєно реєстрацiйний лiтерно-знаковий код цiнним паперам Товариства та отримано виписку з 

реєстру кодiв цiнних паперiв. Код цiнних паперiв UA 4000073415. 

У зв'язку зi змiною найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-СТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" на 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" на виконання вимог законодавства здiйснено 

замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв. На сьогоднi є чинним свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №411/1/10 вiд 16 

червня 2010 року, видане Нацiо-нальною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 12 липня 2012 року. 

Iншi види цiнних паперiв не випускались i не розмiщувались. 

Протягом звiтного перiоду змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу не вiдбувалось. 

IНФОРМАЦIЯ ПРО ВНУТРIШНI ТА ЗОВНIШНI РИНКИ, НА ЯКИХ ЗДIЙСНЮЄТЬСЯ ТОРГIВЛЯ ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ ТОВАРИСТВА.  

В 2012 роцi акцiї Товариства включенi до бiржового списку, на пiдставi укладеного договору з публiчним акцiонерним товариством "Фондова 

бiржа ПФТС". Цiннi папери Товариства включенi до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку ПФТС. Протягом 2014-2015 р.р. 

вiтчизняний фондовий ринок функцiонував в умовах подальших девальвацiйних очiкувань та скорочення основних показникiв реального 

сектору економiки, який зазнав значних втрат внаслiдок ескалацiї вiйськово-полiтичного конфлiкту на сходi країни. Таким чином, на 

фондовому ринку практично вiдсутнiй iнтерес до акцiй акцiонерних товариств у зв'язку iз їхньою низькою лiквiднiстю, високою волатильнiстю, 

недостатнiм захистом прав мiнорiтарiїв, а також вiдносно тривалим термiном iнвестування в умовах вiдустностi в Українi стабiльного 

довгострокового ресурсу. I, як наслiдок, в продовж 2014-2016р.р. цiннi папери Товариства на ПФТС не котирувалися.  

  



XI. Опис бізнесу 

Постановою Ради Народних комiсарiв СРСР вiд 15.06.1938р. було вирiшено збудувати 

Днiпропетровський завод "Вторчермет" з проектною потужнiстю 140,0 тис.тон залiзногота 

чавунного брухту. В 1940 роцi завод "Вторчермет" введено в експлуатацiю. Протягом 1946 – 

1957р.р. здiйснювалось повоєнне оновлення обладнання заводу "Вторчермет". 

У 1963 роцi вiдбулося введення в експлуатацiю першої у свiтi чугуноломальної установки 

зусиллям 5000 тон. 

В 1964 роцi введено в експлуатацiю перший пакетувальний прес для легковiсного брухту та 

стружки, а також потужний гiдравлiчний прес Б-101. 

У 1988 роцi введено в експлуатацiю систему зберiгання та газифiкацiї рiдкого кисню. 

У серпнi 1994 року на базi Днiпропетровського державного пiдприємства "Вторчетмет" було 

створено вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпропетровський Втормет". 

У 2003 роцi створено сучасний цех комплексної переробки брухту та вiдходiв металу, встановлено 

гiдравлiчнi ножицi НО-340 iз зусиллям до тисячi тон та новий прес ЧПА 1000. 

У 2007 роцi у зв'язку з запланованим розширенням виробництва та збiльшенням обсягу реалiзацiї 

готової про-дукцiїї було взято в оренду цех з переробки шихти , який виконуватиме фунуцiї по 

забезпеченню металоших-тою цехiв ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".  

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" за рiшенням 

рiчних загальних зборiв Товариства, якi вiдбулися 24 квiтня 2012 року, перейменований у 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

(без змiни органiзацiйно-правової форми). 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" є 

повним правонаступником ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ". 

На сьогоднi ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" є одним з найбiльших переробникiв 

металобрухту в Українi. Виробничi потужностi пiдприємства забезпечують переробку брухту в 

кiлькостi 1350 тис.тонн на рiк. 

Протягом звiтного перiоду рiшень про злиття, подiл, приєднання, перетворення та видiл не 

приймалися. 

  

Дiюча в Товариствi органiзацiйна структура управлiння передбачає централiзацiю функцiональних 

зв'язкiв, що забезпечує безперебiйну роботу основних цехiв. У цих умовах кожна функцiональна 

служба являє собою динамiчну структурну одиницю, що забезпечена кадрами вiдповiдної 

квалiфiкацiї, необхiдними фiнансовими ресурсами, що дає змогу маневрувати в роботi та якiсно 

використовувати функцiональнi обов'язки з централiзованого обслуговування усiх основних цехiв 

як одного цiлого виробництва.  

Товариство має у своєму складi: 

1. Службу Голови Правлiння до складу якої входять: автотранспортний цех; господарчий вiддiл; 

вiддiл iнформатики; вiддiл промислової безпеки, охорони працi та навколишнього середовища; 

юридичний вiддiл; матерiально-технiчний склад.  

Основними функцiями служби є забезпечення безперебiйної працi по перевезенню вантажiв та 

забезпеченню Товариства брухтом; забезпечення безперервного безпечного i цiлiсного 

функцiонування iснуючих iнформацiйних систем i сервiсiв; органiзацiя вивантаження та 

зберiгання ТМЦ на складах; забезпечення виконання правових, органiзацiйно-технiчних, 

санiтарно-гiгiєнiчних, соцiально-економiчних та лiкувально-профiлактичних заходiв, спрямованих 

на попередження нещасних випадкiв, професiйних захворювань та аварiй в процесi роботи; 

розробка та впровадження заходiв, спрямованих на удосконалення i розвиток соцiальної 

iнфраструктури. 

2. Службу Операцiйного директора до складу якої входять цех переробки брухту та бюро 

оперативного управлiння виробництвом. 

Функцiї служби: переробка металобрухту чорних металiв та органiзацiя процессу планування 



контролю виробництва та вiдвантаження продукцii. 

3. Службу директора з виробництва (регiональнi цеха) до складу якої входять виробничо-

заготiвельнi цеха (ВЗЦ): Одеський ВЗЦ, Вiнницький ВЗЦ, Житомирський ВЗЦ, Полтавський ВЗЦ , 

Київський ВЗЦ. Нiкопольський ВЗЦ, Павлоградський ВЗЦ 

Функцiї виробничо-заготiвельних цехiв: заготiвля сировини та переробка металобрухту чорних 

металiв. 

4. Службу технiчного обслуговання до складу якої входять: вiддiл головного механiка, вiддiл 

головного енергетика, ремонтно-аналiтичний вiддiл.  

Основними функцiями служби є забезпечення Товариства усiма видами енергiї, своєчасного 

ремонту електроустаткування, електроустановок, повiтряних та кабельних мереж. Реалiзацiя 

плану-графiку проведення ремонтно-будiвельних робiт згiдно до виробничої програми.  

5. Службу директора з якостi до складу якої входять технiчна група та вимiрювальна лабораторiя з 

радiацiйного контролю. 

Основними функцiями служби є забезпечення радiацiйного контролю сировини та готової 

продукцiї, а також метрологiчне забезпечення виробництва для пiдтримки дiючих i впровадження 

нових прогресивних технологiчних процессiв. 

6. Службу директора з персоналу до складу якої входять: вiддiл працi та зарплати; вiддiл кадрiв; 

управлiння з компенсацiй та пiльг. 

Основними функцiями служби є удосконалення органiзацiйно-функцiональної структури 

управлiння та штатного розкладу Товариства; забезпечення ефективного функцiонування процесiв 

укомплектування та пiдбору персоналу всiх пiдроздiлiв Товариства; аналiз ефективностi та 

удосконалення дiючої iнтегрованої системи оплати працi, форм та методiв мотивацiї персоналу.  

7. Службу комерцiйного директора до складу якої входять вiддiл заготiвлi сировини та вiддiл 

логiстики. 

Основними функцiями служби є органiзацiя та контроль забезпечення Товариства сировиною, 

здiйснення планувань щодо перевезень металобрухту. 

9. Службу головного бухгалтера до складу якої входить бухгалтерiя. 

Основними функцiями служби є дотримання єдиних методологiчних основ ведення 

бухгалтерського облiку; органiзацiя економiчної та фiнансової роботи в Товариствi. 

10. Службу директора з безпеки до складу якої входять: вiддiл монiторингу i аналiзу ринку; вiддiл 

оперативного контролю; контрольно-аналiтичний вiддiл; вiддiл охорони та режиму; группа 

контролю технiчних засобiв; апарат директора з безпеки; сектор зв'язку. 

Основними функцiями служби є органiзацiя розробки та реалiзацiї комплексу заходiв iз 

забезпечення безпеки Товариства, правового забезпечення iнтересiв Товариства, комерцiйної 

таємницi Товариства; виявлення i профiлактика можливих порушень безпеки; органiзацiя 

впровадження та розвиток сучасних iнформацiйних технологiй. 

Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду: 

Лiквiдовано: ремонтний цех; вiддiл найму та розвитку персоналу; вiддiл супроводження закупок; 

вiддiл постачання; вiддiл економiчного планування та зведеної звiтностi; фiнансовий вiддiл; 

захiдне управлiння служби економiчної безпеки; схiдне управлiння служби економiчної безпеки; 

вiддiл контролю i розслiдувань служби економiчної безпеки. 

Створено: управлiння з компенсацiй та пiльг; вiддiл оперативного контролю; контрольно-

аналiтичний вiддiл; вiддiл охорони та режиму; группу контролю технiчних засобiв; апарат 

директора з безпеки; вiддiл головного електрика. 

Товариством створенi та дiють наступнi дочiрнi пiдприємства: 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ 

ВТОРМЕТ", мiсцезнаходження: вул. А. Лiньова, 81а, м. Луганськ, Україна, 91021. 

Основним видом дiяльностi ТОВ "Луганський комбiнат Втормет" є вiдновлення вiдсотрованих 

вiдходiв. 

ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" є єдиним засновником ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ 

ВТОРМЕТ" та володiє 100% часткою в статутному капiталi пiдприємства. 

Дочiрнє пiдприємство ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ" з червня 2014 року 

перебуває на територiї проведення антитерористичної операцiї.  



2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕТА", мiсцезнаходження: вул. Бiологiчна, буд. 7, 

м. Харкiв, Україна, 61030. 

Основним видом дiяльностi ТОВ "МЕТА" є оброблення металевих вiдходiв та брухту. 

ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" є одним iз засновникiв ТОВ "МЕТА" та володiє 99,9% 

часткою в статутному капiталi пiдприємства. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2016 рiк склала 476 осiб. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом на кiнець 

2016 рiк склала 23 особи. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за 2016 

рiк склала 17 осiб. 

Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2016 рiк склав 46 849,8 тис. грн 

Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2015 рiк склав 48 413,9 тис.грн.  

У 2016 роцi у порiвняннi з 2015 роком вiдбулося зменшення фонду оплати працi на 1 564,1 тис. 

грн.  

Змiни фонду оплати працi сталися за рахунок зменшення чисельностi працiвникiв  

на 24% , але при цьому була збiльшена середня заробiтна плата на 27,5% (так у 2015 роцi її розмiр 

складав 6435 грн, а в 2016 роцi - 8202 грн). 

ЯКIСНI ПОКАЗНИКИ ПЕРСОНАЛУ:  

Освiтня структура промислово-виробничого персоналу, в %:  

Вища – 34,4  

Середня-спецiальна – 18,7  

Професiйно-технiчна – 14,1 

Середня – 32,8.  

ВIКОВА СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ, В %  

До 30 рокiв – 21,7  

31-40 рокiв – 29,5  

41-50 рокiв – 23,6 

51-55 рокiв – 11,1  

56-60 рокiв – 9,3  

Старше 60 рокiв – 4,8  

Середнiй вiк на пiдприємствi – 41 рiк.  

Органiзацiя оплати працi спрямована на забезпечення винагороди працiвникiв за працю, залежно 

вiд складностi та умов виконуваної роботи, професiйно-дiлових якостей, результатiв працi i 

господарської дiяльностi структурного пiдроздiлу, у яких робiтники безпосередньо працюють. 

Постiйно ведеться аналiз середньої заробiтної плати всiх категорiй працiвникiв, вiдсотка 

виконання норм виробiтку, чисельностi працiвникiв. Пiдприємство не має заборгованостi з 

виплати заробiтної плати та оплати податкiв у бюджет i позабюджетнi фонди.  

Заробiтна плата виплачується щомiсяця без затримки. На 31.12.2016 р простроченої 

заборгованостi по нарахуваннях з заробiтної плати у позабюджетнi фонди не iснує. 

КАДРОВА ПОЛIТИКА ТОВАРИСТВА. 

Кадрова полiтика товариства спрямована на забезпечення поточних та довгострокових потреб 

пiдприємства необхiдною кiлькiстю робiтникiв та службовцiв вiдповiдних професiй та 

квалiфiкацiї. Основнi засади цiєї полiтики, напрямки та порядок її реалiзацiї знаходять 

вiдображення у колективному договорi та у розпорядчо-органiзацiйних документах керiвництва 

пiдприємства. Вiдповiдно, на пiдприємствi плануються та здiйснюються заходи з залучення, 

закрiплення та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.  

Кадровою службою пiдприємства встановленi та пiдтримуються зв'язки iз професiйно-технiчними 

та вищими учбовими закладами, спецiалiзованими закладами фахової пiдготовки та 

працевлаштування.  

Учнi ПТУ, за вiдповiдними договорами та домовленостями залучаються до проходження на 

пiдприємствi учбово-виробничої практики - з можливiстю отримати пiд час практики робiтничу 



професiю, попрацювати за обраною спецiальнiстю, додатково заробити у вiльний вiд навчання 

час.  

Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам на пiдприємствi 

проводиться планомiрна робота по пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв. Ця робота здiйснюється 

як безпосередньо на пiдприємствi, так i у стороннiх закладах фахової освiти.  

У 2016 роцi 463 працiвникiв пройшли навчання у закладах "УК Днiпробуд", "УК 

Харькiвжитлобуд", ДЗ "ДНIПРО". 

Протягом 2016 року 31 робiтнику-учню вперше присвоєнi квалiфiкацiйнi розряди, 8 робiтникам 

був пiдвищений квалiфiкацiйний розряд, 58 працiвникiв опанували другу професiю.  

Працiвники пiдприємства, якi виявили бажання отримати вищу освiту та працювати пiсля цього на 

заводi, мають можливiсть укласти вiдповiдний договiр i навчатися у вузi за рахунок пiдприємства 

(у 2016р. навчалося 6 осiб).  

З метою закрiплення кадрiв на пiдприємствi здiйснюються заходи з адаптацiї новачкiв на 

виробництвi, додаткового морального та матерiального заохочення фахiвцiв провiдних професiй, 

створення для працiвникiв сприятливих соцiально-культурних та побутових умов. Так, зокрема:  

- пiдтримуються традицiї наставництва, тобто закрiплення за учнями та молодими робiтниками 

досвiдчених фахiвцiв-наставникiв, якi надають новачкам необхiдну професiйну допомогу та 

психологiчну пiдтримку (у 2015 р. - 25 учням);  

- надається часткова компенсацiя оплати найманого житла молодим спецiалiстам та робiтникам 

гостродефiцитних професiй, якi прибули на пiдприємство з iнших мiст;  

- для робiтникiв та службовцiв гостродефiцитних професiй застосовуються спецiальнi премiальнi 

положення, конкретна форма договору, тощо.  

Для задоволення iнших, крiм виробничих, iнтересiв робiтникiв заводу (молодi, вперш усього) 

проводяться спортивнi змагання (футбол, волейбол, тощо), екскурсiї, святкування видатних дат та 

iнше.  

З метою заохочення чинних працiвникiв, перед усiм - молодi, до професiонального 

самовдосконалення проводяться конкурси-змагання за звання "кращий за професiєю", у 2016 роцi 

по 6 професiям. Переможцi та учасники таких конкурсiв отримують не тiльки вiдповiдну 

матерiальну винагороду, але й певнi гарантiї професiйного зросту, усi iншi учасники - неабиякi 

мотиви для подальшого поглиблення професiйної майстерностi. 

  

Найменування об'єднання: Українська асоцiацiя вторинних металiв (УАВтормет). 

Мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 02660, м. Київ, вул.М.Раскової, 15, 6-й поверх. 

Українська асоцiацiя вторинних металiв (УАВтормет) заснована у квiтнi 1999 року. 

Асоцiацiя представляє iнтереси понад 200 суб'єктiв пiдприємництва, обсяг дiяльностi яких 

становить понад 75% обiгу брухту й вiдходiв чорних металiв у країнi. 

УАВтормет - недержавне некомерцiйне i неприбуткове об'єднання пiдприємств створене для 

пiдтримки й захисту iнтересiв своїх членiв з урахуванням вiдповiдних загальнодержавних 

iнтересiв. Враховуючи, що всi суб'єкти виробничої дiяльностi, якi входять до складу Асоцiацiї, не 

є державними, УАВтормет фактично є єдиним у країнi дiючим органом, що координує дiяльнiсть 

цього сектора економiки. 

Асоцiацiя спрямовує свої зусилля в першу чергу на представництво та захист iнтересiв своїх 

членiв в центральних та мiсцевих органах законодавчої i виконавчої влади, координацiю 

дiяльностi суб'єктiв господарської дiяльностi з металобрухтом на внутрiшньому й зовнiшньому 

ринках, iнформацiйне забезпечення своїх членiв, першочерговiсть постачання металобрухту 

українському виробнику, збереження та полiпшення екологiчної ситуацiї в Українi, сприяння 

пiдвищенню ефективностi дiяльностi пiдприємств, зайнятих у сферi операцiй з металобрухтом, 

їхньої конкурентноздатностi, а також зменшення кримiналу в цiй сферi. Дiяльнiсть Асоцiацiї 

спрямована також на зниження рiвня корупцiї навколо господарської дiяльностi з металобрухтом, 

послаблення адмiнiстративного тиску на пiдприємства, особливо на регiональному рiвнi. 

Асоцiацiя бере активну участь в iнiцiюваннi, пiдготовцi та експертизi проектiв законодавчих i 

iнших нормативних документiв, спрямованих на регулювання пiдприємницької дiяльностi з 



металобрухтом. Тiсна взаємодiя з Комiтетами Верховної Ради України, Кабiнетом Мiнiстрiв 

України, Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України, Мiнiстерством промислової 

полiтики України, iншими мiнiстерствами й вiдомствами дозволяє узгодити багато питань , якi 

iнiцiюють члени Асоцiацiї. Водночас УАВтормет постiйно проводить роботу щодо обмеження 

невиправданого адмiнiстративного втручання в сферу господарювання з металобрухтом. ПАТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" вступило до Асоцiацiї та є її членом. 

  

Товариство самостiйно здiйснює господарську дiяльнiсть та не проводить спiльної дiяльностi з 

iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

  

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не 

надходило. 

  

Основнi принципи облiкової полiтики 

1. Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства 

Дочiрнє пiдприємство - це пiдприємство, на яке Товариство має iстотний вплив. В 

консолiдованому звiтi про фiнансовий стан фiнансовi iнвестицiї не вiдображаються, статтi активу i 

пасиву материнського i дочiрнiх пiдприємств вiдображаються в загальнiй сумi за винятком 

внутрiшнiх розрахункiв. Статутний капiтал вiдображається у розмiрi статутного капiталу 

материнського пiдприємства. 

У консолiдованому звiтi про сукупний дохiд вiдображається загальний результат дiяльностi 

материнського та дочiрнiх пiдприємств за винятком всiх внутрiшнiх операцiй. Нереалiзованi 

прибутки та збитки, що виникають в результатi операцiй мiж материнським та дочiрнiми 

пiдприємствами елiмiнуються. 

Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств пiдготовлена за той самий перiод, що й звiтнiсть 

материнського пiдприємства. При необхiдностi, робляться коригування для приведення у 

вiдповiднiсть облiкових полiтик з облiковою полiтикою материнського пiдприємства. 

2. Iнформацiя за сегментами 

Iнформацiя за сегментами подається на основi бачення її керiвництвом i стосується частин 

Товариства, якi визначенi як операцiйнi сегменти. Операцiйнi сегменти визначаються на основi 

внутрiшнiх звiтiв, якi подаються вищому органу операцiйного управлiння Товариства. Товариства 

визначило, що її вищим органом операцiйного управлiння є представники її вищого керiвництва, i 

внутрiшнi звiти, якi вище керiвництво використовує для нагляду за операцiйною дiяльнiстю i 

ухвалення рiшень щодо розподiлу ресурсiв, служать основою для подання цiєї iнформацiї. 

Пiдготовка цих внутрiшнiх звiтiв здiйснюється так само, як i ця консолiдована фiнансова звiтнiсть. 

На основi поточної структури управлiння Товариство видiлила такi звiтнi сегменти: 

Сегмент Дiяльнiсть сегмента 

Реалiзацiя вiд переробки металобрухту Переробка та продаж металобрухту 

Реалiзацiя товарiв Перепродаж металобрухту 

 

Товариство не здiйснює подання iнформацiї щодо активiв та зобов’язань за сегментами, оскiльки 

вищий орган операцiйного управлiння не перевiряє таку iнформацiю для цiлей ухвалення рiшень. 

3. Функцiональна валюта та перерахунок iноземної валюти 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi (грн.), яка є функцiональною 

валютою та валютою представлення Товариства. Операцiї в iноземних валютах перераховуються в 

функцiональну валюту по курсу на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, 

деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються в функцiональну валюту по курсу на 

балансову дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються у складi прибутку або збитку. Немонетарнi 

статтi, якi облiковуються за iсторичною вартiстю, перераховуються по курсу на дату їх первiсного 

визнання. 



4. Визнання виручки 

Виручка визнається у тому разi, якщо отримання економiчних вигiд Товариством оцiнюється як 

iмовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена. Виручка оцiнюється за справедливою 

вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, вирахувань, а також податкiв або мит iз 

продажу. Товариство аналiзує договори, що укладаються ним, якi передбачають отримання 

виручки, вiдповiдно до певних критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона як принципал 

або агент. Товариство дiйшло висновку, що воно виступає як принципал за всiма такими 

договорами.  

Для визнання виручки також повиннi виконуватись такi критерiї:  

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї,товарiв 

Дохiд вiд реалiзацiї визнається за умови, що сума доходу може бути достовiрно визначена, та коли 

значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товар, переходять до покупця, зазвичай, 

при доставцi товарiв. 

Процентний дохiд 

За всiма фiнансовими iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, i процентними 

фiнансовими активами, класифiкованими як наявнi для продажу, процентний дохiд або витрати 

визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, що точно дисконтує очiкуванi 

майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання 

фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової 

вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Процентний дохiд включається до складу 

фiнансового доходу у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 

Дохiд вiд оренди 

Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, враховується по 

прямолiнiйному методу протягом строку оренди. 

5. Податки 

Податок на додану вартiсть 

Доходи, витрати, активи та аванси визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть 

(ПДВ), крiм таких випадкiв: 

• ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в 

такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi, 

залежно вiд обставин; 

• Дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується 

йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної у звiтi про 

фiнансовий стан. 

Поточний податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на 

прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до 

статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi чи в iншому сукупному прибутку. 

Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати чи до вiдшкодування, 

розрахованого на основi оподатковуваного прибутку або збитку за рiк, з використанням ставок 

оподаткування, що дiють або фактично дiють на звiтну дату, та будь-яких коригувань податку, що 

пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати також включає будь-яке податкове 

зобов’язання, що виникає внаслiдок оголошення дивiдендiв. 

Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим 

законодавством на основi оподатковуваного доходу, який визначається як рiзниця мiж доходом та 

витратами з урахуванням положень Податкового кодексу України, вiдображеного в податкових 

декларацiях. В 2016 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств складала 18% (вiдповiдно у 

2015 - 18%). Поточнi податковi зобов'язання та активи за поточний i попереднiй перiоди, 

оцiнюються в сумi, що належить до сплати податковим органам або пiдлягає вiдшкодуванню 

податковими органами. 

Вiдстрочений податок на прибуток 

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату 



складання балансу по всiх тимчасових рiзницях мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх 

балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях, за 

винятком: 

• ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає вiд первiсного визнання гудвiлу, 

активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням пiдприємств, та пiд час 

здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та 

• оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi, асоцiйованi 

пiдприємства та спiльну дiяльнiсть, коли час сторнування тимчасової рiзницi контролюється 

Пiдприємством та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в найближчому 

майбутньому. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх тимчасових податкових рiзниць, що 

пiдлягають вирахуванню та невикористаних податкових активiв i невикористаних податкових 

збиткiв перенесених на наступнi перiоди, якщо ймовiрне отримання майбутнього 

оподатковуваного прибутку, який дозволить використати неоподатковуванi тимчасовi рiзницi, а 

також перенесенi на наступнi перiоди невикористанi податковi збитки, за винятком наступних 

ситуацiй: 

• коли вiдстрочений податковий актив, пов'язаний з тимчасовими рiзницями, що пiдлягають 

вирахуванню, виникає вiд первiсного визнання активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, 

що не є об'єднанням пiдприємств, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на 

оподатковуваний прибуток (податковий збиток); i 

• щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi, 

асоцiйованi пiдприємства та спiльну дiяльнiсть, у випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що тимчасова 

рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому, i буде отриманий оподатковуваний 

прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю. 

На кожну балансову дату Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових 

активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього 

оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати суму такого вiдстроченого податкового 

активу. 

Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються Товариством на кожну балансову 

дату й визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть одержання в майбутньому оподатковуваного 

прибутку, що дозволить реалiзувати вiдстрочений податковий актив. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, 

застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення 

зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату балансу податкових ставок, передбачених 

Податковим кодексом. 

Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується операцiй, якi вiдображаються не в звiтi про 

прибутки та збитки, розраховується вiдповiдно. Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний зi 

статтями, якi вiдображаються безпосередньо в складi капiталу, вiдображається в складi капiталу. 

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при 

наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних 

податкових зобов'язань, та якщо вiдстроченi податковi активи та зобов'язання стосуються одного 

суб'єкта оподаткування та одного податкового органу. 

6. Пенсiйнi та iншi виплати персоналу 

Державна пенсiйна програма 

Товариство сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв 

згiдно ставок, що дiяли протягом року, та якi застосовуються до фонду оплати працi. У звiтi про 

прибутки та збитки витрати, пов'язанi з такими внесками, визнаються в тому ж перiодi, що й 

вiдповiдна сума заробiтної плати. 

Окрiм того, Товариство зобов’язане компенсувати Державному пенсiйному фонду України суми 

за пенсiї, якi виплачуються державою колишнiм працiвникам Товариства, якi працювали у 

шкiдливих умовах (перелiк професiй: „Список I“ та „Список II“) i, вiдповiдно, отримали право на 

достроковий вихiд та отримання пенсiї до настання звичайного пенсiйного вiку згiдно iз 



пенсiйним законодавством України та разову виплату працiвникам, що виходять на пенсiю, згiдно 

колективного договору.  

Програма Товариства з виплат персоналу 

• Вiдшкодування в пенсiйний фонд з виплат пiльгових пенсiй спiвробiтникам товариства, якi 

працюють у шкiдливих умовах працi згiдно з законодавством України. 

• Разова виплата працiвникам, що виходять на пенсiю в розмiрi вiд 1 до 3-х посадових окладiв, в 

залежностi вiд стажу робiтника, згiдно колективного договору. 

Витрати на пенсiйнi та iншi довгостроковi зобов'язання по виплатах персоналу за цими 

програмами визначаються в фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих одиниць, 

що застосовується до всiх працiвникiв, якi залученi до програми. 

Актуарнi прибутки та збитки а також вартiсть ранiше наданих послуг по довгостроковим 

зобов'язанням по виплатах персоналу визнаються негайно у складi iншого сукупного доходу. 

Зобов'язання за пенсiйним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартiсть 

зобов'язань за планом з установленими виплатами. Товариство використовує актуарну методику 

при розрахунках сум, пов’язаних iз зобов’язаннями з пенсiйного забезпечення на кожну звiтну 

дату. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вiдповiдних оцiнок на певну дату. 

7. Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка 

7.1. Фiнансовi активи 

Первiсне визнання, та оцiнка 

Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи 

за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; позики та 

дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення або iнвестицiї, наявнi для 

продажу або як похiднi iнструменти призначенi для хеджування при ефективному хеджуваннi. 

Товариство визначає класифiкацiю її фiнансових активiв при первiсному визнаннi. 

При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у 

випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язанi зi 

здiйсненням операцiї. 

Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi 

активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку, 

вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання з 

придбання активу. 

Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть та iншi 

фiнансовi iнструменти, що не котируються. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв жоден з 

фiнансових активiв Товариства не був вiднесений до категорiї "фiнансовi активи, оцiнюванi за 

справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку", iнвестицiї наявнi 

для продажу, iнвестицiї, утримуванi до погашення або як похiднi iнструменти призначенi для 

хеджування при ефективному хеджування. 

Подальша оцiнка. 

Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб:  

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть являє собою непохiднi фiнансовi активи з установленими або 

обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi 

фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу 

ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть 

розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, 

якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв 

вiд фiнансування у звiтi про прибутки або збитки. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються у 

звiтi про прибутки та збитки у складi витрат iз iнших операцiйних витрат. 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу, являють собою непохiднi фiнансовi активи, класифiкованi 

як наявнi для продажу та не включенi до фiнансових активiв за справедливою вартiстю з 



вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; кредитiв i дебiторської заборгованостi; 

iнвестицiй, утримуваних до погашення. Пiсля первiсного вiдображення в облiку фiнансовi активи 

наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, при цьому прибутки та збитки 

вiдображаються як iнший сукупний дохiд у складi капiталу до моменту вибуття, у цьому випадку 

сукупний прибуток або збиток, ранiше вiдображений у складi капiталу, визнається в звiтi про 

прибутки та збитки як iнший дохiд, або зменшення корисностi, у цьому випадку сукупний 

прибуток або збиток, ранiше вiдображений у складi капiталу, визнається в звiтi про прибутки та 

збитки як витрати з фiнансування. 

Товариство оцiнило свої фiнансовi активи, наявнi для продажу, на предмет справедливостi 

припущення про можливiсть i наявнiсть намiру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо 

Товариство не в змозi здiйснювати торгiвлю цими активами через вiдсутнiсть активних ринкiв для 

них, i намiри керiвництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому змiнились, Товариство в 

рiдких випадках може ухвалити рiшення щодо перекласифiкацiї таких фiнансових активiв. 

Перекласифiкацiя до категорiї позик i дебiторської заборгованостi дозволяється у тому випадку, 

якщо фiнансовий актив задовольняє визначенню позик i дебiторської заборгованостi, i при цьому 

Товариство має можливiсть i має намiр утримувати цi активи в осяйному майбутньому або до 

погашення. 

У випадку фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї "наявнi для продажу", 

пов'язанi з ними доходи або витрати, ранiше визнанi у складi капiталу, амортизуються у складi 

прибутку або збитку протягом строку iнвестицiй, що залишився, iз застосуванням ефективної 

процентної ставки. Рiзниця мiж новою оцiнкою амортизованої вартостi та очiкуваних грошових 

потокiв також амортизується протягом строку використання активу, що залишився, iз 

застосуванням ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив знецiнився, 

сума, вiдображена у капiталi, перекласифiковується до звiту про прибутки та збитки. 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що знаходяться в активному обiгу на органiзованих фiнансових 

ринках, визначається за ринковими котируваннями, запропонованими покупцями, на момент 

закiнчення торгiв на дату звiтностi. Справедлива вартiсть iнвестицiй, що не мають активного обiгу 

на ринку, визначається з використанням методик оцiнки. Iнвестицiї в iнструменти капiталу, якi не 

котируються на ринку, i справедлива вартiсть яких не може бути достовiрно оцiнена, 

вiдображаються за собiвартiстю. 

Визнання фiнансового активу (або, при необхiдностi, частини фiнансового активу або частини 

групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у випадку: 

• закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу; 

• збереження за Товариством права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з 

одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без 

суттєвих затримок на транзитних умовах; або 

• якщо Товариство передало свої права отримувати грошовi потоки вiд активу та (а) передало 

практично всi ризики й вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) анi передало, анi зберегло за 

собою практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передало контроль над 

активом. 

Якщо Товариство передало усi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклало 

транзитну угоду i при цьому не передало, але i не зберегло за собою, практично всiх ризикiв та 

вигод вiд активу, а також не передало контроль над активом, новий актив визнається у тiй мiрi, в 

якiй Товариство продовжує свою участь у переданому активi. 

У цьому випадку Товариство також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне 

зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi Товариством. 

Участь, що триває та приймає форму гарантiї за переданим активом, визнається за найменшою з 

таких величин: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою, виплата якої 

може вимагатись вiд Товариства. 

7.2. Знецiнення фiнансових активiв 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового 

активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються 

знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в результатi однiєї або 



бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання "випадку понесення 

збитку"), якi мали вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим активом або групи 

фiнансових активiв, що пiддається надiйнiй оцiнцi. Ознаки знецiнення можуть включати 

зазначення того, що боржник або група боржникiв зазнають iстотних фiнансових труднощiв, не 

можуть обслуговувати свою заборгованiсть або не справно здiйснюють виплату процентiв або 

основної суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть того, що з ними буде проведена процедура 

банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї. Крiм цього, до таких ознак вiдносяться 

спостережуванi данi, що вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв 

за фiнансовим iнструментом, що пiддається оцiнцi, зокрема, змiна обсягiв простроченої 

заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд 

виконання зобов'язань з виплати боргiв. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються в звiтi про 

сукупнi прибутки та збитки в складi iнших операцiйних витрат. 

Фiнансовi активи, що облiковуються, за амортизованою вартiстю 

Стосовно фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, Товариство спочатку 

проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак знецiнення iндивiдуально значимих 

фiнансових активiв, чи сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими. 

Якщо Товариство визначає, що об'єктивнi ознаки знецiнення iндивiдуально оцiнюваного 

фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його значимостi, вона включає цей актив до групи 

фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi 

активи на предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на предмет 

знецiнення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не 

включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення. 

За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як 

рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових 

потокiв (без облiку майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Приведена 

вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною 

процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є змiнною, 

ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну ефективну ставку 

процента. 

Балансова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку 

визнається у звiтi про прибутки та збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою 

балансовою вартiстю триває, ґрунтуючись на процентнiй ставцi, використовуванiй для 

дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi 

доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки та збитки. 

Позики разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична 

перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване або 

передане Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення 

збiльшується або зменшується через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, 

сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування 

рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту згодом 

вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у складi витрат iз фiнансування у звiтi про сукупнi 

прибутки та збитки. 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу, що вiдображаються, за собiвартiстю 

При зменшеннi корисностi дольових фiнансових iнструментiв, що не котируються на бiржi, якi не 

вiдображенi за справедливою вартiстю так як їх справедлива вартiсть не може бути достовiрно 

визначна, сума збитку визначається як рiзниця мiж поточною балансовою вартiстю та поточною 

вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв продисконтованих по поточнiй ринковiй ставцi 

вiдсотку по подiбним активам. 

7.3. Фiнансовi зобов'язання 

Первiсне визнання та оцiнка 

Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСФЗ 39, класифiкуються вiдповiдно як 

фiнансовi зобов'язання, переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

кредити i позики, або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному 



хеджуваннi. Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. 

Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною у випадку 

позик i кредитiв на витрати безпосередньо пов'язанi з їх отриманням згiдно угоди. 

Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть i 

процентнi кредити та позики. 

Подальша оцiнка 

Пiсля первiсного визнання, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеним строком 

погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 

процентної ставки. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть без визначеного строку 

погашення оцiнюється за собiвартiстю. 

Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими 

зобов'язаннями визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi їх визнання, а також по 

мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки. 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а 

також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат у звiтi про 

прибутки або збитки. 

Припинення визнання 

Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання 

погашене, анульоване або строк його дiї минув. 

Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, 

така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок 

визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi про прибутки та 

збитки. 

Згортання фiнансових iнструментiв 

Згортання фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з вiдображенням пiдсумку в балансi 

здiйснюється тiльки за наявностi юридично закрiпленого права провести згортання визнаних сум 

та намiру здiйснити розрахунок на нетто-основi або реалiзувати актив одночасно з погашенням 

зобов'язання. 

7.4. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках 

на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв 

(котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без 

вирахування витрат за угодою. 

Для фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива 

вартiсть визначається шляхом застосування вiдповiдних методик оцiнки. Такi методики можуть 

включати використання цiн нещодавно проведених на комерцiйнiй основi операцiй, використання 

поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих грошових потокiв 

або iншi моделi оцiнки. 

При оцiнцi справедливої вартостi фiнансового активу або зобов’язання Товариство застосовує, 

наскiльки це можливо, наявнi ринковi данi. Оцiнки справедливої вартостi вiдносяться до рiзних 

рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi залежно вiд вихiдних даних, що використовуються в рамках 

вiдповiдних методiв оцiнки згiдно с МСФЗ (IFRS) 13. 

8. Основнi засоби 

Товариство визнає активом об'єкти основних засобiв, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Товариство 

отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути 

достовiрно визначена. 

Первiсна вартiсть включає: (а) цiну придбання, включаючи iмпортнi мита i податки, якi не 

вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi 

безпосередньо пов’язанi з доставкою об’єкта до мiсця розташування та приведення його у стан, 

необхiдний для експлуатацiї. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає собiвартiсть 



матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.  

Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв облiковується за переоцiненою сумою, яка є його 

справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та 

подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Об'єкти основних засобiв 

переоцiнюються, якщо залишкова вартiсть об'єкта суттєво (на 10 % та бiльше) вiдрiзняється вiд 

його справедливої вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму 

дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей об'єкт.  

Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки перераховується пропорцiйно до змiни валової 

балансової вартостi активу (балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй 

сумi).  

Сума дооцiнки об'єкта основного засобу, врахована у власному капiталi, переноситься до 

нерозподiленого прибутку поступово за перiод використання об'єкта. Сума перенесеної до 

нерозподiленого прибутку дооцiнки дорiвнює рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на 

переоцiненiй балансовiй вартостi активу та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi 

активу. 

На кожну звiтну дату керiвництво аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення основних 

засобiв. Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання 

економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або 

збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про 

прибутки i збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. 

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв 

аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i, при необхiдностi, коригуються. При проведеннi 

кожного важливого технiчного огляду, його вартiсть визнається у складi балансової вартостi 

основних засобiв як замiнена вартiсть, за умови вiдповiдностi критерiям визнання активу. 

Амортизацiя основних засобiв, крiм незавершеного будiвництва, нараховується за прямолiнiйним 

методом на основi наступних очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: 

Строк корисного використання, рокiв 

Будiвлi та споруди 15 - 25 рокiв 

Передавальнi пристрої 10 - 15 рокiв 

Машини i обладнання 2 - 5 рокiв 

Транспортнi засоби 5 - 10 рокiв 

Iнструменти, пристрої i iнвентар 4 - 10 рокiв 

Iншi основнi засоби 5 - 15 рокiв 

 

Незавершене будiвництво представляє собою основнi засоби на стадiї будiвництва та 

облiковується по собiвартостi. Вона включає вартiсть будiвництва та iншi прямi витрати. 

Незавершене будiвництво не амортизується до тих пiр, доки вiдповiдний актив не буде 

добудований та введений в експлуатацiю. 

9. Оренда 

Визначення того, чи є операцiя орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, вiдбувається на базi 

аналiзу змiсту операцiї на дату виникнення вiдносин оренди. При цьому необхiдно встановити, чи 

залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв та чи переходить 

право використання активу в результатi даної операцiї. 

Фiнансова оренда (лiзинг), за якою до Товариства переходять практично усi ризики i вигоди, 

пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї оренди у 

сумi справедливої вартостi орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумi дисконтованої 

вартостi мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю 

фiнансування та зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб досягнути фiксованої ставки 

процента на непогашену суму зобов'язань. Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у 

звiтi про прибутки та збитки. Фiнансова оренда на пiдприємствi вiдсутня. 

Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки 

прямолiнiйним методом протягом усього строку оренди. 



10. Витрати на позики 

Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом 

активу, що обов'язково вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання 

вiдповiдно до намiрiв Товариства або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi 

такого активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати у тому звiтному перiодi, в якому 

вони були понесенi. Витрати на позики включають процентнi витрати та iншi витрати, понесенi 

Товариством у зв'язку з позичанням коштiв. 

11. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю на час придбання. Пiсля первiсного 

визнання за собiвартiстю, придбанi нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за 

вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи 

амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду корисного використання, та 

оцiнюються на предмет втрати корисностi при наявностi ознак такої втрати корисностi. Згiдно з 

облiковою полiтикою пiдприємства строки корисного використання становлять: 

• Програмне забезпечення – 1-5 рокiв; 

• Iншi нематерiальнi активи – 1-10 рокiв. 

12. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть 

Необоротнi активи та групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за 

найменшим iз двох значень - балансової вартостi та справедливої вартостi за вирахуванням витрат 

на продаж. Необоротнi активи та групи вибуття класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо 

їх балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не 

поточного використання. Дана умова вважається дотриманою лише в тому випадку, якщо 

ймовiрнiсть продажу висока, а актив або група вибуття можуть бути негайно проданi в своєму 

поточному станi. Керiвництво повинно мати твердий намiр здiйснити продаж, вiдносно якої 

повинно очiкуватися вiдповiднiсть критерiям визнання в якостi завершеної операцiї продажу 

протягом одного року з дати класифiкацiї. Дочiрнє пiдприємство, придбане виключно з метою 

перепродажу, класифiкується Товариством як необоротнi активи (припинена дiяльнiсть або 

лiквiдацiйна група) утримуванi для продажу. 

У звiтi про сукупний дохiд за звiтний перiод, а також за порiвняльний перiод минулого року, 

доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi враховуються окремо вiд доходiв та витрат вiд 

дiяльностi, що триває, зi зниженням до рiвня прибутку пiсля оподаткування. Результуючий 

прибуток або збиток (пiсля вiдрахування податкiв) вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. 

Основнi засоби та нематерiальнi активи пiсля класифiкацiї як утримуваних для продажу не 

пiдлягають амортизацiї. 

13. Запаси 

Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.  

При передачi запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснювалась по 

середньозваженiй собiвартостi. Для запасiв, що знаходяться у роздрiбнiй торгiвлi, вибуття 

здiйснювалось за цiнами продажу.  

Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської 

дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням 

продукцiї до готовностi, та витрат на її реалiзацiю. 

14. Зменшення корисностi не фiнансових активiв 

Станом на кожну балансову дату Товариство визначає ознаки можливого зменшення корисностi 

активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на 

зменшення корисностi, Товариство виконує оцiнку вартостi очiкуваного вiдшкодування активу. 

Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу визначається як бiльша з наступних величин: 

справедлива вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на 

реалiзацiю, та вартостi використання активу. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу 

визначається для окремого активу, крiм випадкiв коли актив не генерує потоки грошових коштiв, 

якi, в основному, незалежнi вiд потокiв, що генеруються iншими активами або групами активiв. 

Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вартiсть очiкуваного вiдшкодування, актив 

вважається знецiненим та списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi вартостi 



використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до 

оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi 

активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю 

застосовується вiдповiдна методика оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними 

коефiцiєнтами або iншими доступними iндикаторами справедливої вартостi. Збитки вiд 

зменшення корисностi активiв визнаються в окремому рядку у звiтi про прибутки та збитки за 

винятком ранiше дооцiнених активiв, дооцiнка яких визнавалась в складi iншого сукупного 

доходу. В цьому випадку збитки вiд зменшення корисностi також визнаються в складi iншого 

сукупного доходу в межах суми попередньої дооцiнки. 

На кожну звiтну дату Товариство визначає ознаки того, чи ранiше визнанi збитки вiд зменшення 

корисностi активу, за виключенням гудвiлу, зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то 

розраховується вiдшкодована сума активу чи одиницi, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi 

збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому разi, якщо вiдбулись змiни в оцiнках, 

якi використовувались для визначення суми вiдшкодовування активу, пiсля останнього визнання 

збитку вiд зменшення корисностi. У вказаному випадку балансова вартiсть активу збiльшується до 

його вiдшкодованої суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за 

вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у разi, якщо в попереднi роки не був 

би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке вiдновлення вартостi визнається у звiтi про 

прибутки та збитки, за виключенням випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою вартiстю. 

В останньому випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки. 

Товариство також перевiряє на зменшення корисностi гудвiл, що визнається при об’єднаннi 

бiзнесу. Це актив, який представляє майбутнi економiчнi вигоди, якi виникають в результатi 

придбання iнших активiв внаслiдок об’єднання бiзнесу, що не можуть бути окремо визначенi або 

визнанi. Гудвiл не генерує грошових потокiв незалежно вiд iнших активiв або групи активiв i 

часто забезпечує надходження грошових коштiв вiд декiлькох одиниць, що генерують грошовi 

кошти. Товариство перевiряє зменшення корисностi одиницi, що генерує грошовi кошти i на яку 

був розподiлений гудвiл, щорiчно, а також тодi, коли з’являється будь-яке свiдчення можливого 

зменшення корисностi такої одиницi. Товариство перевiряє шляхом порiвняння балансової 

вартостi цiєї одиницi, до якої включається гудвiл, з сумою її очiкуваного вiдшкодування. Якщо 

балансова вартiсть цiєї одиницi перевищує суму її очiкуваного вiдшкодування, то Товариство 

визнає збитки вiд зменшення корисностi. 

15. Передплати виданi 

Передплати постачальникам послуг страхування вiдображаються за вартiстю, зазначеною у 

рахунках та договорах, за вирахуванням резерву зменшення корисностi цих iнструментiв. Резерв 

зменшення корисностi нараховується у випадку, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що 

Товариство не отримає активiв чи послуг в повному обсязi згiдно з умовами виданих передплат. 

Сума резерву розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю та вартiстю, що може бути 

вiдшкодована. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються в звiтi про сукупнi прибутки та 

збитки в складi iнших операцiйних витрат. 

16. Грошовi кошти та короткостроковi депозити 

Грошовi кошти, представленi в звiтi про фiнансовий стан, складаються з грошових коштiв на 

банкiвському рахунку, готiвки в касi. З метою складання консолiдованого звiту про рух грошових 

коштiв грошовi кошти. 

17. Забезпечення 

Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє юридичне або конструктивне 

зобов'язання внаслiдок минулих подiй, та iснує iмовiрнiсть того, що погашення зобов'язання 

потребуватиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання 

може бути достовiрно оцiнена. Якщо Товариство очiкує, що забезпечення повнiстю або частково 

буде вiдшкодоване, наприклад, внаслiдок дiї угоди про страхування, вiдшкодування визнається як 

окремий актив, але лише тодi, коли отримання компенсацiї фактично визначене. Витрати що 

вiдносяться до нарахування резерву вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за 

вирахуванням вiдшкодування. 

У випадку, коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається 



шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки 

дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, а 

також, за їх наявностi, ризики, пов'язанi з певним зобов'язанням. При застосуваннi дисконтування, 

збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi витрати. 

18. Потенцiйнi активи та зобов'язання 

Потенцiйнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у примiтках до 

фiнансової звiтностi у випадку, коли приток ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є вiрогiдним. 

Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у 

примiтках до фiнансової звiтностi у випадку, коли вiдтiк ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є 

вiрогiдним, та суми таких потокiв можуть бути визначенi. Iнформацiя про потенцiйнi зобов'язання 

розкривається у звiтностi за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, що мiстять 

економiчнi вигоди, є маловiрогiдною. 

  

ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" – спецiалiзується на заготiвлi i 

переробцi металобрухту чорних металiв, пiдготовцi метало шихти, а також переробцi 

сталеплавильних шлакiв. 

Основним видом продукцiї, за рахунок продажу яких Товариство отримало 10 або бiльше 

вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, є брухт чорних металiв. Протягом звiтного року обсяг 

виробництва та реалiзацiї цього основного виду продукцiї склав:  

1. Обсяг виробництва: 

- брухт чорних металiв – 351 709 тонн, що у грошовiй формi становить 1 644 816 тис.грн, що 

складає 87,8% до всiєї виробленої продукцiї; 

- давальницька сировина – 48 672 тонн, що у грошовiй формi становить 24 096 тис.грн., що 

складає 12,2% до всiєї виробленої продукцiї.  

2. Обсяг реалiзованої продукцiї: 

- брухт чорних металiв склав 346 911 тонн, що у грошовiй формi становить 1 739 826 тис.грн., що 

складає 87,7% до всiєї виробленої продукцiї.  

- давальницька сировина – 48 672 тонн, що у грошовiй формi становить 1 841 тис.грн., що складає 

12,3% до всiєї виробленої продукцiї.  

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Товариства - 2 355 730 тис.грн.  

У 2016 роцi Товариство не реалiзовувало продукцiю на експорт.  

Дiяльнiсть пiдприємства не залежить вiд сезонних змiн, але на пряму залежить вiд функцiонування 

металургiйної галузi взагалi.  

ПРО ОСНОВНI РИНКИ ЗБУТУ ТА ОСНОВНИХ КЛIЄНТIВ:  

ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" є спецiалiзованим пiдприємством по заготiвлi та 

переробцi брухту чорних металiв. Вiдповiдно до технологiчних процесiв пiдприємство виробляє 

пiдготовлений до використання металургiйними пiдприємствами продукт - брухт чорних металiв.  

Перероблений металобрухт, тобто пiдготовлений до безпосереднього плавильного процесу є 

особливо цiнним продуктом для металургiйної переробки та вiдвантажується на металургiйнi 

пiдприємства України i за межi України. Основними споживачами металобрухту на територiї 

України є ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", ПАТ "АрселорМiттал Кривий 

Рiг", ПАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь", Марiупольський МК, МК 

"Азовсталь", ПАТ "Електрометалургiйний завод "Днiпроспецсталь".  

Основним клiєнтом та споживачем продукцiї Товариста в 2016 роцi, через якого отримано 10% i 

бiльше доходу, є ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ". У загальному обсязi 

доходiв частка операцiй з ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" становить 99%.  

ОСНОВНI РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ЕМIТЕНТА, ЗАХОДИ ЕМIТЕНТА ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ 

РИЗИКIВ, ЗАХИСТУ СВОЄЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА РИНКIВ 

ЗБУТУ:  

Основними ризиками в дiяльностi Товариства є нестабiльна економiчна ситуацiя в країнi, 

конкуренцiя, рiзка змiна цiн на металобрухт на металургiйних комбiнатах, вiдсутнiсть сировини.  

Основними заходами емiтента щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi є: розширення 



ринкiв збуту шляхом залучення до клiєнтської бази нових металургiних пiдприємств, пошук нових 

постачальникiв сировини для перероблення, своєчасний монiторiнг цiн на комбiнатах України.  

Також на пiдприємствi наявнi: 

- виробничi ризики, якi пов'язанi з рiзноманiтними порушеннями у виробничому процесi або в 

процесi поставок сировини, матерiалiв. Заходами зi зниження виробничiх ризикiв є дiючий 

контроль над виробничим процесом та посилення впливу на постачальникiв шляхом їх 

дублювання;  

- комерцiйнi ризики пов'занi з реалiзацiєю продукцiї на товарному ринку (зменшення розмiрiв та 

ємкостi ринку, зниження платоспроможного попиту, посилення конкуренцiї та iн.).  

Комерцiйнi ризики знижуються шляхом систематичного вивчення кон'юнктури ринку, створення 

дiлерської мережi, рацiональна цiнова полiтика, рекламнi заходи та iн.;  

- фiнансовi ризики наявнi постiйно та представленi здебiльшого iнфляцiйними процесами, якi 

можуть бути зниженi шляхом створення фiнансового менеджменту на пiдприємствi, робота з 

покупцями на умовах передплати та iн.  

- правовi ризики, пов'язанi зi змiною правил митного контролю i мит, змiною валютного 

регулювання, податкового законодавства. Правовi ризики у Товариствi можуть виникнути у 

результатi введення режимiв лiцензування, квотування i регулювання цiн, застосування обмежень 

державного регулювання як експортних поставок, так i поставок на внутрiшнiй ринок.  

Не зважаючи на всi проблеми по заготiвлi металобрухту, Товариство намагається зберегти 

досягненi результати та спробувати вийти на прибуткову роботу. 

ПРО КАНАЛИ ЗБУТУ Й МЕТОДИ ПРОДАЖУ, ЯКI ВИКОРИСТОВУЄ ЕМIТЕНТ:  

Реалiзацiя виготовленої продукцiї здiйснюється згiдно укладених договорiв купiвлi-продажу та 

вiдповiдних контрактiв. Всi контракти, що укладають Товариством на поставку продукцiї та 

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.  

Методи продажу продукцiї Товариства:  

- персональнi продажi - особистi контакти торгового персоналу з потенцiйними покупцями з 

метою здiйснення продажу. Здiйснюються за допомогою пропозицiї до спiвпрацi, проведення 

консультацiй, ведення дiлових переговорiв, участь у трендерах, укладання угод, тощо;  

- безпосередня пряма робота з замовниками та постачальниками, укладення вiдповiдних договорiв 

на виконання робiт.  

У розрiзi регiональних каналiв збуту за останнi два роки український ринок збуту є переважним та 

виключним.  

ПРО ДЖЕРЕЛА СИРОВИНИ, ЇХ ДОСТУПНIСТЬ ТА ДИНАМIКУ ЦIН:  

Основним джерелом сировини є амортизацiйний брухт пiдприємств України. Iмпортна складова в 

частинi постачання сировини для Товариства вiдсутня. Основними постачальниками сировини та 

матерiалiв для органiзацiї виробничого процесу на ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за 

звiтний перiод є:  

1. ТОВ "МЕТА". 

2. ТОВ "УкрМет". 

3. ТОВ "ВторметКонсалтинг"  

4. ТОВ "ОГОК"  

5. ТОВ "Техностiл" 

6. ТОВ ВКФ "Мiстраль"  

Альтернативними постачальниками сировини є численi промисловi пiдприємства України.  

Джерела сировини у майбутньому мають тенденцiї до скорочення. Тому Товариство активно 

розширює вплив своїх регiональних виробничо-заготiвельних пiдроздiлiв та розширює роботу 

безпосередньо з брухтоутворюючими пiдприємствами.  

Альтернативними постачальниками сировини можуть вважатися, на перспективу, також країни 

сусiди, якi в цей час є нетто - експортерами.  

Основних змiн у частинi постачальникiв сировини за звiтний перiод не вiдбулося. Це зумовлено 



широким колом постачальникiв та вiдсутностю серед них постачальникiв якi мають iстотний 

вплив. Це дозволяє досягати зменшення ризикiв впливу вiд постачальникiв на загальний обсяг 

закупiвель.  

З початку 2013 року цiни на сировину мали не стiйкий характер. Якщо на зовнiшнiх ринках 2013 i 

2014 рокiв цiни мали бiльш менш стабiльний характер, то у 2015 роцi свiтовi цiни пiшли на 

зниження. Що вплинуло на рiвень цiн в Українi. Цiна на базовий вид лому на початок 2016 року 

перебувала на рiвнi 3400 грн/т, що на 5% вище нiж цiна на початок 2015 року. Iмпортна складова у 

загальних обсягах витрат Товариства не займає ключової ваги. 

IНФОРМАЦIЯ ПРО ОСОБЛИВОСТI СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗI ВИРОБНИЦТВА, В ЯКIЙ 

ЗДIЙСНЮЄ ДIЯЛЬНIСТЬ ЕМIТЕНТ, РIВЕНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ, 

НОВИХ ТОВАРIВ, ЙОГО СТАНОВИЩЕ НА РИНКУ:  

Гiрничо-металургiйний комплекс України був i залишається ключовим сектором промисловостi, 

що тiсно пов’язаний з iншими галузями вiтчизняної економiки. У 2015 роцi внаслiдок украй 

несприятливої кон’юнктури на свiтових ринках збуту та внутрiшньої необхiдностi у проведеннi 

антитерористичної операцiї (далi – АТО) українськi пiдприємства ГМК опинилися у надзвичайно 

складнiй ситуацiї. Однак, порiвняно iз 2014, 2015 роками у 2016 роцi у ГМК України вiдбулись 

деякi покращення. За даними Державної служби статистики, у 2016 роцi порiвняно iз 2015 випуск 

продукцiї у металургiйному виробництвi, виробництвi готових металевих виробiв, крiм машин i 

устаткування, збiльшився на 5,9%, у т.ч. у виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – на 7,2%, 

iншої продукцiї первинного оброблення сталi – на 17,8%, готових металевих виробiв – на 6,1%. За 

2016р. українськими металургами було виплавлено 23,6 млн.т чавуну, 24,3 млн.т сталi з 

напiвфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 13,3 млн.т прокату готового 

чорних металiв. 

Згiдно з даними World Steel Association, за пiдсумками 2016 року Україна зберегла 10 мiсце в 

десятцi найбiльших свiтових виробникiв сталi. У 2016 роцi свiтова виплавка сталi збiльшилася у 

порiвняннi з 2015 роком на 0,8%, до 1 628,5 млн. т., а середнє завантаження потужностей за 

пiдсумками року ста-новило 69,3% в порiвняннi з 69,7% в 2015 роцi. Пiсля шести рокiв швидкого 

зростання, у 2016 роцi експорт сталi з Китаю вперше знизився за останнi роки. 

Металобрухт - стратегiчно важлива сировина для металургiв, якi, нарiвнi з агротрейдерами та 

експортерами продуктiв харчування, є головними постачальниками валюти в країну.  

Обсяги заготiвлi металобрухту в 2016 роцi скоротилася до 3,5 млн. тонн - це мiнiмальний показник 

за останнi 20 рокiв. Основними факторами катастрофiчного падiння збору брухту стало 

виснаження легкодоступних джерел сировини, стагнацiя машинобудування, зниження 

закупiвельних цiн в доларовому еквiвалентi та вихiд з ринку частини пiдприємств, орiєнтованих на 

експорт. 

В цiлому в 2016 роцi було експортовано 277 тис. тонн, що практично в п'ять разiв менше, нiж в 

2015 р. (1 208 тис. тонн). При цьому майже весь експорт - 99,7% - припав на Туреччину. Таке 

скорочення експортних поставок брухту в 2016 роцi, крiм падiння обсягiв заготiвлi брухту, 

пояснюється ще й тим, що до вересня 2016 року, поки дiяло мито на вивiз брухту в розмiрi 10 євро 

з тонни, українськi металурги викуповували лом за цiною, вище експортного паритету. У вереснi 

мито на вивiз брухту було збiльшено з 10 до 30 євро з тонни. Пiдвищення ставки мита було 

пов’язано з дефiцитом брухту на внутрiшньому ринку України, до того ж, за розрахунками 

асоцiацiї "Укрметалургпром", держава отримує в 8-10 разiв бiльше валютних надходжень з тонни 

металобрухту, переробленого в метал i проданого за кордон, нiж вiд експорту тонни 

металобрухту. Дiя мита, збiльшеного до 30 євро з тонни, закiнчиться у вереснi 2017 року, пiсля 

чого ставка мита складатиме 10 євро з тонни. 

У 2016 роцi iмпорт брухту склав 43,2 тис. тонн, тодi як в 2015 роцi iмпорт склав всього 4,7 тис. 

тонн. Українськi металурги були змушенi нарощувати закупiвлю металобрухту з зовнiшнiх джерел 

на тлi низької продуктивностi внутрiшньої заготiвлi. 

Ще до недавнього часу (до 2013р.) одним з основних постачальникiв сировини для українських 

металургiв був Казахстан. На сьогоднiшнiй день поставок з цiєї країни майже немає через введеної 

урядом Казахстану заборони на вивезення брухту. Основнi обсяги брухту ми iмпортуємо з тiєї ж 

Росiї.  



Дещо iнша ситуацiя склалася з внутрiшнiми поставками металобрухту. Експерти 

Укрпромзовнiшекспертизи вiдзначають, що в 2016 роцi вони незначно збiльшилися до 3 198 тис. 

тонн, що на 281 тис. тонн бiльше показника 2015 року. Збiльшення поставок вiдбулося у зв'язку з 

ростом попиту на тлi нарощування виробництва сталi (обсяг споживання металопрокату на 

внутрiшньому ринку у порiвняннi з 2015 роком збiльшився на 39,4%), а також фактичною 

вiдсутнiстю альтернативи у виглядi поставок на експорт. 

У 2016р. загальнi потреби заводiв в привiзному брухтi склали 3,9 млн. тонн, тодi як поставки без 

iмпорту досягли всього лише 3,3 млн. тонн - отже, в 2016 роцi дефiцитнiсть брухту склала близько 

0,55 млн. тонн, проти 0,33 млн. тонн в 2015 роцi. 

За прогнозом компанiї IНТЕРПАЙП у 2017 роцi в Українi буде заготовлено 2,9-3,1 млн. тон 

металобрухту, що значно менше потреби в 2017 роцi, яка за даними галузевої асоцiацiї 

«Укрметалургпром» становить 4 млн. т. Таким чином, очiкуваний дефiцит брухту в країнi в 2017 р 

складе близько 1 млн. тонн. 

Хоча управлiнський персонал Товариства вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку 

стабiльностi дiяльностi Товариства, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть 

ситуацiї у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та 

фiнансовий стан Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити 

неможливо.  

Серед основних конкурентiв Товариства слiд видiлити наступнi пiдприємства: ТОВ "Укр Мет", 

ТОВ КВВМПУ, ТОВ "Еврофiнанс ЛТД". Серед iноземних численних конкурентiв жоден не має 

суттєвого впливу на український ринок i тому не враховується для оцiнки конкурентного 

середовища Товариства на українському ринку.  

Конкурентна позицiя Товариства на ринку продажiв є доволi стiйкою за рахунок продажу 

продукцiї яка є дефiцитною, як на українському так i свiтовому ринку споживання металобрухту. 

Пiдтримка Товариства на ринку продажу здiйснюється за рахунок стiйкого споживання 

металобрухту ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ". Конкурентною перевагою 

Товариства є також виготовлення високоякiсного продукту з високими якiсними показниками.  

Конкурентними перевагами Товариства на ринку закупiвель сировини є його заготiвельна мережа 

в основних регiонах України. Основними конкурентними перевагами Товариства у роботi з 

клiєнтами є надання сервiсу по автомобiльним перевезенням сировини, iндивiдуального пiдходу 

до клiєнтiв та iнше.  

ПЕРСПЕКТИВНI ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЕМIТЕНТА:  

Основними напрямами дiяльностi Товариства у 2017 роцi є: 

- збiльшення обсягiв заготiвлi та переробки металобрухту; 

- розвиток ломозаготiвельних потужностей; 

- зменшення витрат на виробництво та максимiзацiя прибутку вiд господарської дiяльностi. 

В цiлому Товариство планує реалiзувати в 2017 роцi 595,0 тис. тонн готової продукцiї, при цьому 

планується, що чистий дохiд Товариства вiд реалiзацiї продукцiї складе 2,976 млрд. грн. Також 

планується переробити 465,3 тис. тонн металобрухту, на капiтальнi ремонти планується витратити 

35,137 млн. грн., на iнвестицiї та модернiзацiю устаткування - 10,0 млн. грн. 

  

На протязi 2012-2016 рр. було проведено ряд заходiв по впровадженню у виробництво гнучких 

технологiчних процесiв на основi модернiзацiї дiючого обладнання, вiдновленню не 

використовуваного та придбання нового обладнання. За останнi п'ять рокiв були придбано активiв 

на суму 30 479 тис. грн., у 2012 роцi – 4 823 тис.грн., у 2013 роцi – 4 408 тис. грн., у 2014 роцi – 12 

231 тис.грн., у 2015 роцi – 5 250 тис.грн., у 2016 роцi – 3 767 тис.грн. За останнi п'ять рокiв були 

вiдчуженi активи, якi застарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби:  

- 2012р. - на суму 21 тис. грн.; 

- 2013р. - на суму 0 тис. грн.; 

- 2014р. - на суму 35 тис.грн.; 

- 2015р. - на суму 72 тис.грн. 

- 2016 р. – на суму 31 тис.грн. 



  

1. Правочини, укладенi протягом звiтного року мiж Товариством, з одного боку, i власником 

iстотної участi, з iншого боку, вiдсутнi. 

2. Протягом 2016р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", з iншого боку були укладенi наступнi 

правочини: 

- договiр комiсiї №590160565 вiд 21.03.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю 

та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть. 

- договiр №143/611160267 вiд 15.02.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента. 

- договiр №616160812 вiд 01.06.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента. 

- договiр №487/617160825 вiд 10.06.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента. 

- договiр №621160897 вiд 25.10.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента. 

- договiр №623160737 вiд 23.05.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.  

- договiр №623160923 вiд 01.01.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.  

- договiр №623161354 вiд 01.11.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.  

- договiр №623161542 вiд 01.11.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.  

- договiр №638160059/32 вiд 01.01.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента. 

- договiр №641160720 вiд 01.05.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента. 

- договiр №680160549 вiд 30.03.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 



суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента. 

- договiр оренди №680161152 вiд 30.08.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю 

та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.  

- договiр оренди №680161166 вiд 30.08.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю 

та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.  

- договiр оренди транспортних засобiв №680161193 вiд 30.08.16 р., Вiдповiдно до Положення про 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, 

застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної 

iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: 

господарськi потреби контрагента.  

- договiр оренди №680161553/1108 вiд 30.12.16 р Вiдповiдно до Положення про комерцiйну 

таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для 

визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може 

негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi 

потреби контрагента.  

- договiр оренди транспортних засобiв №680161551/1106 вiд 30.12.16 р., Вiдповiдно до Положення 

про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, 

застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної 

iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: 

господарськi потреби контрагента. 

- договiр оренди №680161552/1107 вiд 30.12.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну 

таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для 

визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може 

негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi 

потреби контрагента.  

- договiр про переведення боргу №777/580161195 вiд 21.09.2016р. Вiдповiдно до Положення про 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, 

застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної 

iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: 

господарськi потреби контрагента. 

- договiр про переведення боргу №333/580160637 вiд 20.04.2016р. Вiдповiдно до Положення про 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, 

застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної 

iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: 

господарськi потреби контрагента. 

- додатковi угоди та додатки до договору №617151637/644 вiд 18.12.2015р. Вiдповiдно до 

Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика 

цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття 

даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава 

укладання: виробнича необхiднiсть. 

- додатковi угоди та додатки до договору оренди №830/517122394 вiд 01.11.2012р. Вiдповiдно до 

Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика 

цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття 

даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава 

укладання: виробнича необхiднiсть. 

- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору про надання послуг електрозв'язку 

№621100571 вiд 30.12.2009р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 



суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть. 

- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору про надання телекомунiкацiйних послуг 

№621151655/683 вiд 01.12.2015р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть. 

- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №590150209/49 вiд 02.02.2015р. Вiдповiдно 

до Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика 

цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття 

даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава 

укладання: виробнича необхiднiсть. 

3. Протягом 2016р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ТОВ 

"МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", з iншого боку були укладенi наступнi правочини: 

- договiр №245 вiд 17.03.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть. 

- договiр №347 вiд 29.04.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть. 

- договiр №499 вiд 16.06.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть. 

- договiр №686 вiд 01.06.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть. 

- договiр №1072 вiд 28.11.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть. 

- договiр №1079 вiд 30.12.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть. 

- договiр про переведення боргу №452/580160788 вiд 02.06.16 р., Вiдповiдно до Положення про 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, 

застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної 

iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: 

господарськi потреби контрагента. 

- договiр про переведення боргу №503/580160847 вiд 14.06.16 р., Вiдповiдно до Положення про 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, 

застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної 

iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.Пiдстава укладання: 

господарськi потреби контрагента. 

- договiр про переведення боргу №527/580160869 вiд 23.06.16 р., Вiдповiдно до Положення про 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, 

застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної 

iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: 

господарськi потреби контрагента. 



- договiр про переведення боргу №553/580160927 вiд 11.07.16 р., Вiдповiдно до Положення про 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, 

застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної 

iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: 

господарськi потреби контрагента. 

- договiр про переведення боргу №621/580161014 вiд 04.08.16 р., Вiдповiдно до Положення про 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, 

застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної 

iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.. Пiдстава укладання: 

господарськi потреби контрагента. 

- договiр про переведення боргу №850/580161294 вiд 13.10.16 р., Вiдповiдно до Положення про 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, 

застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної 

iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: 

господарськi потреби контрагента. 

- договiр про переведення боргу №777 вiд 21.09.16 р., Вiдповiдно до Положення про комерцiйну 

таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для 

визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може 

негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi 

потреби контрагента. 

- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №181 вiд 15.04.2014р. Вiдповiдно до 

Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика 

цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття 

даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава 

укладання: господарськi потреби контрагента. 

- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №473 вiд 01.04.2013р. Вiдповiдно до 

Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика 

цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття 

даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава 

укладання: господарськi потреби контрагента. 

- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №289 вiд 15.04.2014р. Вiдповiдно до 

Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика 

цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття 

даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава 

укладання: господарськi потреби контрагента. 

- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №674 вiд 30.12.2015р. Вiдповiдно до 

Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика 

цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття 

даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава 

укладання: господарськi потреби контрагента. 

- cпецифiкацiї та додатки до договору №501д/04 вiд 16.04.2008р. Вiдповiдно до Положення про 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, 

застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної 

iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: 

господарськi потреби контрагента. 

4. Протягом 2016р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ТОВ "IНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА", з iншого боку були укладенi наступнi правочини: 

- договiр №185/19/16 вiд 12.02.16р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента. 

- договiр №540/IVR вiд 01.04.16р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 



суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента. 

- договiр №959/700/16 вiд 01.11.16р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента. 

- договiр №1111 вiд 30.02.16р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента. 

- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №565 вiд 01.07.2012р. Вiдповiдно до 

Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика 

цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття 

даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава 

укладання: господарськi потреби контрагента. 

5. Протягом 2016р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ТОВ "МЕТА", з 

iншого боку були укладенi наступнi правочини: 

- договiр №158 вiд 09.03.16р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента. 

- договiр №446 вiд 01.04.16р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента. 

- договiр №717 вiд 01.09.16р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента. 

- договiр №743 вiд 05.10.16р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення 

суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути 

на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента. 

6. Протягом 2016р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ТОВ "IНТЕРПАЙП 

НIКО ТЬЮБ", з iншого боку були укладенi наступнi правочини: 

- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №1213/950 вiд 01.12.2011р. Вiдповiдно до 

Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика 

цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття 

даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава 

укладання: господарськi потреби контрагента. 

- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №145/01 вiд 01.01.2011р. Вiдповiдно до 

Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика 

цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття 

даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава 

укладання: господарськi потреби контрагента. 

7. Протягом 2016р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НМТЗ", з iншого боку були укладенi додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №205 вiд 

19.03.2014р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю 

змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є 

комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший 

розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента. 

8. Правочини, укладенi протягом звiтного року мiж Товариством, з одного боку, i членами 

Наглядової ради або членами Правлiння, з iншого боку, вiдсутнi. 



9. Правочини, укладенi протягом звiтного року мiж дочiрним пiдприємством – ТОВ "МЕТА", з 

одного боку, i власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або Правлiння Товариства, з 

iншого боку, вiдсутнi. 

  

Товариство визнає активом об'єкти основних засобiв, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Товариство 

отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути 

достовiрно визначена. 

Первiсна вартiсть включає: (а) цiну придбання, включаючи iмпортнi мита i податки, якi не 

вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi 

безпосередньо пов’язанi з доставкою об’єкта до мiсця розташування та приведення його у стан, 

необхiдний для експлуатацiї. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає собiвартiсть 

матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.  

Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв облiковується за переоцiненою сумою, яка є його 

справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та 

подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Об'єкти основних засобiв 

переоцiнюються, якщо залишкова вартiсть об'єкта суттєво (на 10 % та бiльше) вiдрiзняється вiд 

його справедливої вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму 

дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей об'єкт.  

Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки перераховується пропорцiйно до змiни валової 

балансової вартостi активу (балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй 

сумi).  

Сума дооцiнки об'єкта основного засобу, врахована у власному капiталi, переноситься до 

нерозподiленого прибутку поступово за перiод використання об'єкта. Сума перенесеної до 

нерозподiленого прибутку дооцiнки дорiвнює рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на 

переоцiненiй балансовiй вартостi активу та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi 

активу. 

На кожну звiтну дату керiвництво аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення основних 

засобiв. Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання 

економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або 

збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про 

прибутки i збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. 

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв 

аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i, при необхiдностi, коригуються. При проведеннi 

кожного важливого технiчного огляду, його вартiсть визнається у складi балансової вартостi 

основних засобiв як замiнена вартiсть, за умови вiдповiдностi критерiям визнання активу. 

Амортизацiя основних засобiв, крiм незавершеного будiвництва, нараховується за прямолiнiйним 

методом на основi наступних очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: 

Будiвлi та споруди – 15-25 рокiв 

Передавальнi пристрої – 10-15 рокiв 

Машини i обладнання – 2-5 рокiв 

Транспортнi засоби – 5-10 рокiв 

Iнструменти, пристрої i iнвентар 4-10 рокiв 

Iншi основнi засоби – 5-15 рокiв 

Незавершене будiвництво представляє собою основнi засоби на стадiї будiвництва та 

облiковується по собiвартостi. Вона включає вартiсть будiвництва та iншi прямi витрати. 

Незавершене будiвництво не амортизується до тих пiр, доки вiдповiдний актив не буде 

добудований та введений в експлуатацiю. 

У 2014 роцi збитки вiд знецiнення основних засобiв були вiдображенi у консолiдованому звiтi про 

фiнансовi результати у складi iнших витрат в сумi 32 348 тис. грн., та у складi iншого сукупного 

доходу в сумi 32 725 тис. грн., що являло собою 100% уцiнення проти попереднього приросту 

вартостi активiв в складi капiталу в дооцiнках. 



У 2015 роцi не вiдбулося вiдновлення збиткiв вiд зменшення корисностi основних засобiв та 

капiтальних iнвестицiй дочiрнього пiдприємства – ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ", 

що знаходиться на тимчасово окупованiй територiї України, якi на 31.12.2014 р. Товариство 

визнало у сумi 65 074 тис. грн., що являли собою 100% знецiнення вартостi всiх об’єктiв основних 

засобiв внаслiдок зменшення корисностi вiд їх використання. Також у 2015 роцi Товариство 

визнало знецiнення об’єктiв переданих у оренду цьому дочiрньому пiдприємству. 

У 2016 роцi не вiдбулося вiдновлення збиткiв вiд зменшення корисностi основних засобiв та 

капiтальних iнвестицiй дочiрнього пiдприємства ТОВ «Луганський комбiнат Втормет», що 

знаходиться на тимчасово окупованiй територiї України. 

Товариство вважає, що справедлива вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016 вiдповiдає її 

балансовiй вартостi з урахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Станом на 31.12.2016 р. в якостi забезпечення договорiв поруки материнського пiдприємства було 

передано у заставу рухоме та нерухоме майно, балансова вартiсть якого станом на 31.12.2016 р. 

складала 131 595 тис. грн. (станом на 31.12.2015 – 142 725 тис.грн.). 

У фiнансову оренду об’єкти основних засобiв не надавались. 

ВИРОБНИЧI ПОТУЖНОСТI ТА СТУПIНЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ. СПОСIБ 

УТРИМАННЯ АКТИВIВ, МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ:  

ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" - це розгалужена мережа виробничо-заготiвельних цехiв 

по заготiвлi та переробцi брухту чорних металiв. Виробничi потужностi Товариства включають в 

себе: цех комплексної переробки брухту та вiдходiв металу; цех шлакопереробки; цех переробки 

шихти. Виробничо-заготiвельнi цеха оснащенi вантажопiдйомним устаткуванням, обладнанням 

для переробки лому, автомобiльними i залiзничними ваговими та прес-ножицями. 

Основнi засоби Товариства разташованi у м. Днiпропетровску, вул. Липова, буд 1 та у виробничо –

заготiвельних цехах за наступними адресами: 

м. Павлоград, вул. Харкiвська, буд.18, 

м. Нiкополь, вул. Героїв Чорнобиля, буд.108 та пр. Трубникiв, буд.56, 

м. Київ, вул. Бориспiльська, буд.7, 

м. Одеса, вул. М.Боровськьго, буд.35/1б, 

м. Вiнниця, вул. Гонти, буд.43/а, 

м. Полтава, вул. Заводська, буд.10, 

м. Житомир, вул. Корольова, буд.173, 

Тернопiльська обл., смт. Товсте, вул. Колiйова, буд.10, 

А також м.Харкiв, вул. Бiологiчна, буд.7 та вул. Лодзiнська, буд.7 

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи Товариства щорiчно iнвентаризуються, їх 

вартiсть вiдображається в балансi Товариства. Всi основнi засоби утримуються в нормальних 

умовах: - будiвлi i споруди - проводяться поточнi ремонти - машини i обладнання - пiдтримуються 

у робочому станi, проводяться поточнi ремонти, технiчнi огляди, - транспортнi засоби - працюють 

в одну змiну, проводяться замiни запчастин та дрiбнi ремонти, - iншi - пiдтримуються у робочому 

станi.  

IНФОРМАЦIЯ ПРО ВИТРАТИ НА ПОТОЧНИЙ ТА КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТИ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБIВ за 2016 рiк: 

Поточний ремонт брухтопереробного та вантажопiдйомного обладнання – 7435 тис.грн 

Поточний ремонт iншого обладнання – 1587 тис.грн. 

Поточний ремонт автотранспорту – 1232 тис.грн. 

Капiтальний ремонт брухтопереробного обладнання – 1901 тис.грн. 

Капiтальний ремонт вантажопiдйомного обладнання – 862 тис.грн. 

Капiтальний ремонт iншого обладнання – 4606 тис.грн. 

ЕКОЛОГIЧНI ПИТАННЯ, ЩО МОЖУТЬ ПОЗНАЧИТИСЯ НА ВИКОРИСТАННI АКТИВIВ 

ПIДПРИЄМСТВА: 

До екологiчного законодавства, яке поширюється на дiяльнiсть ПАТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", належать Закони України: "Про охорону навколишньої 

природного середовища", "Про охорону атмосферного повiтря", "Про вiдходи", "Про 

використання ядерної енергiї i радiацiйної безпеки", "Про забезпечення санiтарного й 



епiдемiологiчного благополуччя населення", Водний кодекс, Земельний кодекс та iншi нормативнi 

документи, Державнi санiтарнi норми i правила, Державнi стандарти України.  

Систематичний контроль екологiчного стану як на пiдприємствi, так i в межах санiтарно-захисної 

зони проводиться вiдомчою комплексною санiтарно-технiчною лабораторiєю (ДУ 

"Днiпропетровський обласний лабораторний центр Держсанепiдслужби України"), атестованою 

для цих цiлей органами Держсанепiдемнагляду, Мiнекологiї i Держстандарту. Лабораторiя 

проводить монiторинг навколишнього середовища по параметрах хiмiчних i фiзичних впливiв 

виробництва. Лабораторiя забезпечена сучасними приладами контролю, методичними 

матерiалами. Фахiвцi служби охорони навколишнього середовища мають досвiд роботи i 

вiдповiдну освiту.  

Дiяльнiсть пiдприємства в основному вiдповiдає екологiчному законодавству.  

На пiдприємствi iснують 71 джерело викидiв. Джерела, що вимагають оснащення 

пилогазоочисними спорудами, вiдсутнi.  

У 2016 роцi пiдприємством використано води для господарсько-побутових потреб -10,1 тис. 

куб.м., виробничих – 0,4 тис. куб.м. Стiчнi господарсько-побутовi стоки скидаються в мережу 

каналiзацiї Днiпроводоканалу в об’ємi 7,3 тис. куб. м.  

На пiдприємствi дiє система збору, вивозу виробничих i побутових вiдходiв. Вiдходи вивозяться i 

складуються на спецiалiзованих полiгонах, що мають вiдповiдний дозвiл.  

Усi цехи пiдприємства мають обладнанi при цеховi площадки для тимчасового зберiгання 

промислових вiдходiв, якi збираються в спецтару для зручностi транспортування.  

На пiдприємствi працює система збору вiдпрацьованих олив, що реалiзовуються на спецiалiзоване 

пiдприємство на переробку.  

Згiдно iз Законом України "Про вiдходи" на пiдприємствi розробленi технiчнi паспорти та 

реєстровi карти на вiдходи. На усi види дiяльностi отримано дозволи санiтарних органiв i органiв 

екобезпеки.  

Територiя Товариства складає – 35,8 га.  

Пiдприємство має на всi напрямки екологiчного впливу дозвiльнi документи передбаченi чинним 

законодавством.  

Щорiчно вiдповiдно до законодавства України ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" надає органам державної i виконавчої влади статзвiтнiсть, у якiй вiдображається 

iнформацiя про обсяги викидiв, переробку, чи знешкодження поховання вiдходiв.  

Пiдприємство регулярно здiйснює перерахування екологiчних платежiв.  

Загальну технологiчну полiтику та координацiю по охоронi навколишнього середовища на ПАТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" здiйснює директор з промислової безпеки, 

охорони працi та навколишнього середовища.  

Також на Товариство поширюється наступне екологiчне законодавство: 

- Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12. 2001 року № 1655 "Про затвердження порядку 

ведення державного облiку в галузi охорони атмосферного повiтря"; 

- Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.08.1998 року № 1360 "Про затвердження Порядку 

ведення реєстру об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв". 

Силами ПП "НВФ" Екологiчний свiт" розроблено Проект нормативiв граничнодопустимих 

викидiв для ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", в якому визначено перелiк 

забруднюючих речовин, що викидаються в повiтря, визначено джерела викидiв, вирахувано 

умовнi збитки для навколишнього середовища, розроблена iнвентаризацiя вiдходiв виробництва. 

Товариство отримало дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами вiд Департаменту екологiї та природних ресурсiв Днiпропетровської 

облдержадмiнiстрацiї. 

Збитки вiд викидiв забруднюючих речовин в атмосферу приймаються такими, що визначаються як 

плата за забруднення навколишнього середовища. Розмiр такої плати розраховується за 

Податковим Кодексом України. 

  

На дiяльнiсть Товариства, як i на всi пiдприємства металургiйної галузi, чималий вплив має 



зовнiшня економiчна обстановка та податкова полiтика держави.  

Серед найiстотнiших проблем, якi впливають на дiяльнiсть Товарства можливо видiлити наступнi: 

падiння цiн на металл, зменшення ринку металлому, вiдкритий експорт металолому з країни. Всi 

цi фактори суттєво впливають на зменшення обсягiв виробництва та прибутку Товариства.  

СТУПI 

НЬ ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ЗАКОНОДАВЧИХ АБО ЕКОНОМIЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ 

На ринки країн, якi розвиваються, такi як Україна, впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, 

правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими 

ринками. Закони та нормативнi акти, якi впливають на провадження господарської дiяльностi в 

Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн та iснує можливiсть їх довiльного тлумачення. 

Майбутнiй економiчний напрям розвитку України великою мiрою залежить вiд ефективностi 

економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає уряд країни, разом зi змiнами в 

юридичному, регулятивному та полiтичному середовищi. У результатi вище означеного, 

дiяльностi в Українi притаманнi ризики, якi не типовi для країн з розвиненою ринковою 

економiкою. 

Полiтично-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася за останнiй рiк. Полiтичнi та 

соцiальнi протести, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, призвели до поглиблення 

iснуючої в країнi економiчної кризи, зростання дефiциту державного бюджету та подальшого 

скорочення валютних резервiв Нацiонального банку України, результатом чого стало зниження 

суверенних кредитних рейтингiв України. З 2014 року, пiсля девальвацiї нацiональної валюти, 

Нацiональний банк України увiв ряд адмiнiстративних обмежень на операцiї з обмiну валют, а 

також здiйснив перехiд на режим плаваючого ринкового курсу обмiну. Всi цi фактори призвели до 

значного погiршення лiквiдностi та достатньо жорстких умов кредитування. Кiнцевий результат 

розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть 

мати подальший серйозний негативний вплив на економiку України. 

На дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства буде впливати полiтичний розвиток України, 

включаючи вплив iснуючого та майбутнього законодавства та податкового регулювання. Такi 

чинники та їх вплив на Товариство можуть суттєво вплинути на можливiсть Товариства 

продовжувати свою дiяльнiсть. Управлiнський персонал вважає, що такий вплив на Товариство є 

не бiльшим, нiж на iншi подiбнi пiдприємства України. 

  

В 2016 роцi контролюючими органами до ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" штрафнi 

санкцiї не застосовувались 

  

Полiтика Товариства щодо фiнансування своєї дiяльностi спрямована на:  

- безперебiйне забезпечення фiнансовими ресурсами поточної виробничо-господарської дiяльностi 

та контроль за рацiональним використанням фiнансо-вих ресурсiв;  

- своєчасне перерахування платежiв до бюджету та в державнi цiльовi фонди, своєчаснi 

розрахунки з постачальниками ресурсiв, оплату працi персоналу;  

- досягнення найбiльш ефективних економiчних та фiнансових показникiв на основi 

взаємовигiдного спiвробiтництва, поваги, довiри з партнерами;  

- постiйне вдосконалення, пiдвищення ефективностi фiнансової дiяльностi Товариства.  

Треба вiдзначити, що нестабiльна економiчна ситуацiя в країнi негативно вiдбилась на роботi 

Товариства, насамперед непрогнозованим зростанням обов'язкових для виробництва витрат, а 

ситуацiя на сходi країни ускладнила ведення бiзнесу. Жорстка конкуренцiя на свiтових ринках, не 

надто високий попит на металопродукцiю в Українi, скорочення промислового виробництва в 

країнi, зрiст тарифiв на залiзничний транспорт, газ, електрику, подорожчання всiх видiв послуг та 

сировини, високi податки, неповернення державою ПДВ погiршили фiнансово-економiчний стан 

Товариства. Завдання забезпечення виробництва сировиною i енергоносiями ускладнилися ще й 

тим, що частина постачальникiв сировини та обладнання для модернiзованих об'єктiв знаходиться 

у схiдному регiонi країни.  



За наслiдками дiяльностi за 2016 рiк чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї за 2016 рiк склав 2 255 

942 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 2 150 475 тис.грн., iншi операцiйнi доходи 17 

693 тис.грн., адмiнiстративнi витрати – 49 751 тис.грн., витрати на збут – 15 821 тис.грн. та iншi 

операцiйнi витрати – 27 961 тис.грн. Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi є 

прибутковим i склав 29 627 тис.грн. Фiнансовi витрати склали – 5 445 тис.грн. Таким чином, за 

2016-й рiк Товариством отримано чистий прибуток у розмiрi 17 482 тис.грн., проти збитку у 2015 

роцi в розмiрi -49 510 тис.грн. 

  

Всi укладенi протягом звiтного перiоду договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду виконанi. 

  

Проведення Антитерористичної операцiї на Сходi України, полiтична нестабiльнiсть в Українi, 

економiчна криза негативно вiдбилися на роботi всiх промислових пiдприємств країни. 

Виключенням не став i ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ". Головною метою керiвництва 

Товариства є збереження пiдприємства, його колективу та зниження собiвартостi продукцiї, що 

виробляється, зниження заготiвельних i загальновиробничих витрат шляхом економiї: паливно-

енергетичних ресурсiв, матерiальних, адмiнiстративних витрат та витрат на соцiальну сферу.  

У 2017 роцi Товариство розширення виробництва i реконструкцiї не планує, плануються лише 

капiтальнi ремонти основних засобiв пiдприємства.  

Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому є, 

поглиблення iнфляцiї, загальноекономiчнi негативнi тенденцiї в країнi.  

  

Протягом 2016 року Товариством дослiдження i розробки не проводились. 

  

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв 

емiтента або дочiрнього пiдприємства, станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, 

його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи 

емiтента, вiдсутнi. 

  

У 2016 роцi не вiдбулося вiдновлення збиткiв вiд зменшення корисностi основних засобiв та 

капiтальних iнвестицiй дочiрнього пiдприємства ТОВ «Луганський комбiнат Втормет», що 

знаходиться на тимчасово окупованiй територiї України. 

Активи дочiрнього пiдприємства ТОВ «Луганський комбiнат Втормет», вiдображаються у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi з урахуванням вимог Мiжнародного стандарту 

бухгалтерського облiку 36 «Зменшення корисностi активiв». Товариство оцiнило негативний 

вплив змiн у економiчному i правовому середовищi та у 2014 та 2015 роках визнало втрати вiд 

зменшення корисностi активiв, за виключенням внутрiшньо групових розрахункiв та розрахункiв з 

бюджетом, у розмiрi 100% знецiнення зазначених активiв. У 2016 роцi додатково було визнано у 

витратах знецiнення iншої дебiторської заборгованостi (розрахункiв з бюджетом по ПДВ) у сумi 

38 тисяч гривень. 

Зобов’язання дочiрнього пiдприємства ТОВ «Луганський комбiнат Втормет», за виключенням 

розрахункiв з бюджетом та внутрiшньо групових розрахункiв, були визнанi у консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi в 2016 роцi у складi доходiв у сумi 112 217 тисяч гривень у зв’язку з 

закiнченням строку позовної давностi. 

Таким чином, накопиченi непокритi збитки, у тому числi вiд ранiше визнаних втрат вiд зменшення 

корисностi активiв дочiрнього пiдприємства, у 2016 роцi зменшилися на суму 112 179 тисяч 

гривень. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. 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 

1. Виробничого 

призначення: 
183527 177398 70219 86998 253746 264396 

будівлі та 

споруди 
81318 77254 1076 1076 82394 78330 

машини та 

обладнання 
92165 89675 46690 58346 138855 148021 

транспортні 

засоби 
5652 7522 22453 27576 28105 35098 

земельні ділянки 1808 1808 0 0 1808 1808 

інші 2584 1139 0 0 2584 1139 

2. Невиробничого 

призначення: 
2604 2235 0 0 2604 2235 

будівлі та 

споруди 
274 832 0 0 274 832 

машини та 

обладнання 
8 7 0 0 8 7 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
2308 1207 0 0 2308 1207 

інші 14 189 0 0 14 189 

Усього 186131 179633 70219 86998 256350 266631 

Опис Товариство визнає активом об'єкти основних засобiв, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Товариство 

отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути 

достовiрно визначена. 

Первiсна вартiсть включає: (а) цiну придбання, включаючи iмпортнi мита i податки, якi не 

вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi 

безпосередньо пов’язанi з доставкою об’єкта до мiсця розташування та приведення його у стан, 

необхiдний для експлуатацiї. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає собiвартiсть 

матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.  

Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв облiковується за переоцiненою сумою, яка є його 

справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та 

подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Об'єкти основних засобiв переоцiнюються, 

якщо залишкова вартiсть об'єкта суттєво (на 10 % та бiльше) вiдрiзняється вiд його справедливої 

вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснюється 

переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей об'єкт.  

Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки перераховується пропорцiйно до змiни валової 

балансової вартостi активу (балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй 

сумi).  

Сума дооцiнки об'єкта основного засобу, врахована у власному капiталi, переноситься до 

нерозподiленого прибутку поступово за перiод використання об'єкта. Сума перенесеної до 

нерозподiленого прибутку дооцiнки дорiвнює рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на 

переоцiненiй балансовiй вартостi активу та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi 

активу. 

На кожну звiтну дату керiвництво аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення основних 



засобiв. Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання 

економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або 

збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про 

прибутки i збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. 

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв 

аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i, при необхiдностi, коригуються. При проведеннi 

кожного важливого технiчного огляду, його вартiсть визнається у складi балансової вартостi 

основних засобiв як замiнена вартiсть, за умови вiдповiдностi критерiям визнання активу. 

Амортизацiя основних засобiв, крiм незавершеного будiвництва, нараховується за прямолiнiйним 

методом на основi наступних очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: 

Будiвлi та споруди – 15-25 рокiв 

Передавальнi пристрої – 10-15 рокiв 

Машини i обладнання – 2-5 рокiв 

Транспортнi засоби – 5-10 рокiв 

Iнструменти, пристрої i iнвентар 4-10 рокiв 

Iншi основнi засоби – 5-15 рокiв 

Незавершене будiвництво представляє собою основнi засоби на стадiї будiвництва та 

облiковується по собiвартостi. Вона включає вартiсть будiвництва та iншi прямi витрати. 

Незавершене будiвництво не амортизується до тих пiр, доки вiдповiдний актив не буде 

добудований та введений в експлуатацiю. 

Товариство вважає, що справедлива вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016 вiдповiдає її 

балансовiй вартостi з урахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

У 2016 роцi не вiдбулося вiдновлення збиткiв вiд зменшення корисностi основних засобiв та 

капiтальних iнвестицiй дочiрнього пiдприємства ТОВ «Луганський комбiнат Втормет», що 

знаходиться на тимчасово окупованiй територiї України. 

У 2015 роцi не вiдбулося вiдновлення збиткiв вiд зменшення корисностi основних засобiв та 

капiтальних iнвестицiй дочiрнього пiдприємства – ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ", 

що знаходиться на тимчасово окупованiй територiї України, якi на 31.12.2014 р. Товариство 

визнало у сумi 65 074 тис. грн., що являли собою 100% знецiнення вартостi всiх об’єктiв основних 

засобiв внаслiдок зменшення корисностi вiд їх використання. Також у 2015 роцi Товариство 

визнало знецiнення об’єктiв переданих у оренду цьому дочiрньому пiдприємству. 

У 2014 роцi збитки вiд знецiнення основних засобiв були вiдображенi у консолiдованому звiтi про 

фiнансовi результати у складi iнших витрат в сумi 32 348 тис. грн., та у складi iншого сукупного 

доходу в сумi 32 725 тис. грн., що являло собою 100% уцiнення проти попереднього приросту 

вартостi активiв в складi капiталу в дооцiнках. 

Станом на 31.12.2016 р. в якостi забезпечення договорiв поруки материнського пiдприємства було 

передано у заставу рухоме та нерухоме майно, балансова вартiсть якого станом на 31.12.2016 р. 

складала 131 595 тис. грн. (станом на 31.12.2015 – 142 725 тис.грн.).У фiнансову оренду об’єкти 

основних засобiв не надавались. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

152525 25868 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
64876 64876 

Скоригований 

статутний капітал (тис. 

грн)  

64876 64876 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проводився вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.04р.) та П(С)БО 2 "Баланс", затвердженого Наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України 27.06.2013р. № 628. 

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активi = Необоротнi 

активi + Оборотнi активi + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - 

Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доход майбутнiх 

перiодiв. 

Висновок Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом у 2016р. 



становить 87 649 тис.грн. Вартiсть чистих активiв ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" 

у 2016 р. бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3. ст.155 Цивiльного кодексу України 

виконуються. 

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 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 

цінними паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

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 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 3812 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 120000 X X 

Інші зобов'язання X 715001 X X 

Усього зобов'язань X 838813 X X 

Опис: З них: поточну кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) та за одержаними 

авансами – 595 851 тис грн., довгостроковi зобов'язання та забезпечення - 31 499 тис.грн., 

iншi поточнi зобов'язання - 87 651 тис.грн.  

У роздiлi "Кредити банку" вiдсутня iнформацiя тому, що Товариство не має цих зобов'язань. 

У роздiлi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента вiдсутня наступна iнформацiя: - у пiдроздiлi 

"Зобов'язання за цiнними паперами", а саме за облiгацiями; за iпотечними цiнними 

паперами; за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском), за векселями (всього) та за 

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

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

пiдставi того, що Товариство не здiйснювало випускiв вище перелiчених цiнних паперiв. У 

роздiлi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi 

права (за кожним видом)" вiдсутня iнформацiя про зобов'язання емiтента за фiнансовими 

iнвестицiями в корпоративнi права тому, що Товариство не має цих зобов'язань. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

у грошовій 

формі 

у відсотках до 

всієї 

у натуральній 

формі (фізична 

у грошовій 

формі (тіс. 

у відсотках до 

всієї 



од. вим.) (тис.грн.) виробленої 

продукції 

од. вим.) грн.) реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Брухт чорних 

металiв 
351709 1644816 87.8 346911 1739826 87.7 

2 

Послуги з 

переробки 

давальницької 

сировини 

48672 24096 12.2 48672 1841 12.3 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ 

з/п 
Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина (матерiали) 67.3 

2 Собiвартiсть товарiв 24.6 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



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 

26.04.2016 27.04.2016 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

«IНСАЙДЕР» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
32281420 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49044, м. Днiпро, вул. Артема, 11, 

оф.35  

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
3104 26.12.2002 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) 

ЩОДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ»  

за 2016 рiк 

АДРЕСАТ 

• Власникам цiнних паперiв  

• Керiвництву Публiчного акцiонерного товариства «IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» 

• Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» та його дочiрнiх пiдприємств (надалi разом – «Товариство»), яка включає 

консолiдований баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, консолiдований звiт про фiнансовi 

результати (звiт про сукупний дохiд), консолiдований звiт про власний капiтал та консолiдований звiт про рух 

грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi 

примiтки. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за консолiдовану фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає 

необхiдним для забезпечення складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв 

аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 

вiдповiдних етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що 

консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у 

фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 

внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання 

консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 

також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених 

управлiнським персоналом, та загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi.  



Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Висновок 

На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 

Публiчного акцiонерного товариства «IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» та його дочiрнiх 

пiдприємств станом на 31 грудня 2015 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на 

зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Пояснювальний параграф 

Не роблячи додаткових обмежень, ми звертаємо увагу на iснування суттєвої невизначеностi щодо майбутнiх подiй та 

подальшого впливу полiтично-економiчної ситуацiї в Українi, що не є пiд безпосереднiм контролем Товариства, але 

якi можуть впливати на його консолiдовану фiнансову звiтнiсть, та у разi погiршення ситуацiї у майбутньому 

негативно впливати на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства. Наразi ми не можемо достовiрно оцiнити 

характер та мiру такого впливу на спроможнiсть Товариства безперервно iснувати у майбутньому.  

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «IНСАЙДЕР» 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи 32281420 

Юридична адреса  

Мiсцезнаходження юридичної особи 49044, м. Днiпро, 

вул. Артема 11, оф.35  

тел. (056)744-33-06; (056)372-54-51. 

Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю Серiя А00 №415607 Дата реєстрацiї - 05.12.2002 р.  

Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть № 

3104, видане рiшенням Аудиторської палати України № 118 вiд 26.12.2002 р. Рiшенням Аудиторської палати України 

№ 260/3 вiд 01.11.2012 р. термiн чинностi свiдоцтва продовжено до 01.11.2017 р. 

Номер, дата видачi сертифiката аудитора Сертифiкат серiї А № 006653, виданий Аудиторською палатою України 24 

грудня 2009 року, рiшення №209/3, термiн дiї продовжено до 24 грудня 2019 року. Диплом ACCA DipIFR 1768160 вiд 

09.12.2010. 

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: 

Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 07-16/A/904 вiд 01.11.2016 р.  

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 06.03.2017 – 20.04.2017 р. 

Генеральний директор 

ТОВ «IНСАЙДЕР»  

Аудитор  

______________________  

О.В. Терещенко  

Дата складання аудиторського висновку 20.04.2017р. 

Вих. № 01-17/11 

- 

- 

- 



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 2016 1 0 

2 2015 1 0 

3 2014 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для 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): - Ні 

 

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): - Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 



Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): Прийняття рiшення про вчинення значного правочину Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) - 

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
15 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  У складi Наглядової ради 

комiтети не створено 

Інші (запишіть)   

 

У складi Наглядової ради комiтети не створено 



 

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)  - 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): Член Наглядової ради не може бути одночасно членом 

Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Головою та членами 

Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством 

України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських 

товариств, а саме народнi депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, 

керiвники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого 

самоврядування, вiйськовослужбовцi, нотарiуси, посадовi особи органiв 

прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державнi службовцi. 

Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким суд заборонив 

займатися певним видом дiяльностi, якщо Товариство провадить цей вид 

дiяльностi. Особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi, 

службовi чи господарськi злочини, не можуть бути Головою та членами 

Наглядової ради. 

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)  - 

 

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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 2 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
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  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 



пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Кодекс корпоративного 

управлiння 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

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 Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так 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 



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) - 

 

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)  - 

 

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) - 

 

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)  - 

 



Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків  X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть):    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 24.04.2012 ; 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: 

на власному веб-сайтi в мережi Iнтернет  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Положення кодексу корпоративного управлiння дотримуються (джерело розмiщення 

тексту:www.dneprvtormet.interpipe.biz). Вiдхилень протягом звiтного року не зафiксовано. 



 

 

 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ"  

за ЄДРПОУ 00191454 

Територія  за КОАТУУ  

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ  

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД  

Середня кількість 

працівників 
0  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса   

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 0 0 0 

первісна вартість 1011 0 0 0 

знос 1012 0 0 0 

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 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 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 0 0 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

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 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0 

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 0 0 0 



Усього за розділом II 1195 0 0 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 0 0 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 0 0 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 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 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за 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 0 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 0 0 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 0 0 0 

 

Примітки  

Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ"  

за ЄДРПОУ 00191454 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

0 

 

0 

 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 0 0 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 ) 

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 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 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 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 0 0 

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0 

Амортизація 2515 0 0 



Інші операційні витрати 2520 0 0 

Разом 2550 0 0 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки  

Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ"  

за ЄДРПОУ 00191454 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

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 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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 0 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 0 ) 

 

( 0 ) 

Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

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 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

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 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 

 

Примітки  

Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ"  

за ЄДРПОУ 00191454 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки  

Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"  
за ЄДРПОУ 00191454 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 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 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 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 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець року 
4300 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Примітки  

Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ"  

за ЄДРПОУ 00191454 

Територія  за КОАТУУ 1210138400 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 38.22 

Середня кількість 

працівників 
476  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса вул. Липова, 1, м. Днiпро, Україна, 49124  

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 31.12.2016 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1030 1243 0 

 первісна вартість 1001 1505 1896 0 

 накопичена амортизація 1002 475 653 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 4832 8404 0 

Основні засоби: 1010 186131 179633 0 

 первісна вартість 1011 259459 270677 0 

 знос 1012 73328 91044 0 

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 17 17 0 

Відстрочені податкові активи 1045 1642 1660 0 

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 193652 190957 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 49435 148195 0 

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 269575 366726 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

 за виданими авансами 

 

1130 

 

35406 

 

276340 

 

0 

 з бюджетом 1135 1693 1510 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 1258 0 0 

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12339 5439 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 567 2136 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 17 35 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 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 369032 800381 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 562684 991338 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 64876 64876 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 47365 38419 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 4848 4848 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -91196 44410 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 -25 -28 0 

Усього за розділом I 1495 25868 152525 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 23783 26844 0 

Довгострокові забезпечення 1520 4795 4655 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

 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 28578 31499 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

 за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 68 68 0 

 за товари, роботи, послуги 1615 257296 66476 0 

 за розрахунками з бюджетом 1620 2179 3812 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 295 1102 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 942 1487 0 

 за розрахунками з оплати праці 1630 6505 6942 0 

 за одержаними авансами 1635 190454 529375 0 

 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 784 958 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 50010 198196 0 

Усього за розділом IІІ 1695 508238 807314 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 562684 991338 0 

 

Примітки  

Керівник Шевченко Геннадiй Леонiдович 

Головний бухгалтер Лобода Дмитро Валерiйович 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ"  

за ЄДРПОУ 00191454 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 2355730 1788335 

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 2246619 1706861 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

109111 

 

81474 

 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 129874 7438 

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 ( 53878 ) ( 47643 ) 

Витрати на збут 2150 ( 15837 ) ( 35049 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 31600 ) ( 53906 ) 

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 137670 0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 47686 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 98 2 

Інші доходи 2240 4 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 5663 ) ( 4767 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 40 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

132069 

 

0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 52451 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5442 1586 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

126627 

 

0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 50865 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 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 37 1346 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 37 1346 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 7 242 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 30 1104 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 126657 -51969 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2470 

 

126630 

 

-50861 

 неконтрольованій частці 2475 -3 -4 

Сукупний дохід, що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2480 

 

126660 

 

-51965 

неконтрольованій частці 2485 -3 -4 

 



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1574709 1194037 

Витрати на оплату праці 2505 50016 49512 

Відрахування на соціальні заходи 2510 9612 11113 

Амортизація 2515 18941 20489 

Інші операційні витрати 2520 120402 113527 

Разом 2550 1773680 1388678 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 259504000 259504000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 259504000 259504000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.48797 -0.19601 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.48797 -0.19601 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки  

Керівник Шевченко Геннадiй Леонiдович 

Головний бухгалтер Лобода Дмиро Валерiйович 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ"  

за ЄДРПОУ 00191454 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

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 

 

1338121 

 

1702255 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 841 675 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 509710 173580 

Надходження від повернення авансів 3020 16830 3170 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 98 2 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 4 

Надходження від операційної оренди 3040 4001 6744 

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 1228704 70923 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 ( 2503569 ) ( 1724389 ) 

Праці 3105 ( 40517 ) ( 41448 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9465 ) ( 14604 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 37524 ) ( 29333 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3322 ) ( 1679 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 5692 ) ( 7669 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 28510 ) ( 19984 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 252960 ) ( 25954 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 31794 ) ( 21239 ) 

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 ( 209866 ) ( 93207 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 12610 7179 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 5 51 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

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 ( 11032 ) ( 6492 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 500 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -11027 -6941 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 209658 64620 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 209658 64620 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 14 ) ( 13 ) 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -14 -13 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1569 225 

Залишок коштів на початок року 3405 567 342 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 2136 567 
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   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
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Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

 амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

 збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості: 

 за товари, роботи, послуги 

 

3561 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

 фінансових інвестицій 

 

3200 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

 необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

 відсотків 

 

3215 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

 дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

 фінансових інвестицій 

 

3255 

 

X 

 

0 

 

X 

 

( 0 ) 

 необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 



Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 

 

3300 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 

 

3345 

 

X 

 

0 

 

X 

 

0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки  

Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"  
за ЄДРПОУ 00191454 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 
Разом зареєстрований 

капітал 

капітал у 

дооцінках 

додатковий 

капітал 

резервний 

капітал 

нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

неоплачений 

капітал 

вилучений 

капітал 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на 

початок року 
4000 64876 47365 0 4848 -91196 0 0 25893 -25 25868 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 64876 47365 0 4848 -91196 0 0 25893 -25 25868 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

4100 0 0 0 0 126630 0 0 126630 -3 126627 

Інший сукупний 

дохід за звітний 
4110 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30 



період 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 
4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 
4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



матеріальне 

заохочення 

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 (часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

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 -8946 0 0 8946 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої 

частки в дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 -8946 0 0 135606 0 0 126660 -3 126657 

Залишок на кінець 

року 
4300 64876 38419 0 4848 44410 0 0 152553 -28 152525 

 

Примітки  

Керівник Шевченко Геннадiй Лелнiдович 



Головний бухгалтер Лобода Дмитро Валерiйович 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА СКЛАДАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЯКИЙ ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 

РОКУ 

Нижче наведена заява, яка повинна розглядатися спiльно з описом обов'язкiв незалежних 

аудиторiв, що мiститься в представленому на сторiнках 3-4 Звiтi незалежних аудиторiв, зроблена з 

метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва i вказаних незалежних аудиторiв, вiдносно 

консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» та його дочiрнiх пiдприємств (далi – «Товариство»). 

Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку консолiдованої фiнансової звiтностi, що 

достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах консолiдований фiнансовий стан Товариства 

станом на 31 грудня 2016 року, а також консолiдованi результати її дiяльностi, рух грошових 

коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на цю дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). 

При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть 

за: 

• Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування; 

• Застосування обґрунтованих оцiнок i припущень; 

• Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття всiх суттєвих вiдхилень в примiтках до 

консолiдованої фiнансової звiтностi; 

• Пiдготовку консолiдованої фiнансової звiтностi, виходячи з припущення, що Товариство 

продовжуватиме свою дiяльнiсть в найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке 

припущення неправомiрне. 

Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за: 

• Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи 

внутрiшнього контролю в Товариствi; 

• Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати з 

достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове положення Товариства i забезпечити 

вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; 

• Вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв Товариства; 

• Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства i iнших зловживань. 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 рiк була затверджена у березнi 2017 року: 

 

 

Вiд iменi керiвництва: 

Т.в.о. Голови Правлiння  

ПАТ «IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ» Г.Л. Шевченко  

20.04.2017 

Продовження тексту приміток 

1. Загальна iнформацiя 

Основнi вiдомостi про Товариство  

Публiчне акцiонерне товариство «IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» (скорочено: 

ПАТ «IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ») надалi – «Товариство» створене згiдно наказу Комiтету 

економiки Днiпропетровської обласної ради народних депутатiв № 91 вiд 08.08.1994 року шляхом 

перетворення Днiпропетровського обласного державного пiдприємства «Втормет» згiдно з Указом 

Президента України «Про корпоратизацiю державних пiдприємств» вiд 15.06.1993р., Законами 

України «Про господарськi товариства», «Про цiннi папери та фондову бiржу», «Про 

приватизацiю державного майна». ПАТ «IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ» зареєстроване 



рiшенням виконкому Самарської районної Ради народних депутатiв 20.12.1991р. № 579/11 

(реєстрацiйний номер 65). У зв’язку зi змiною найменування юридичної особи 25 травня 2012 року 

проведена перереєстрацiя товариства за №1 224 105 0024 011 119, що пiдтверджується свiдоцтвом 

про державну реєстрацiю серiя ААВ № 185193. 

Товариство дiє згiдно Статуту, зареєстрованому Державним реєстратором 25.05.2012 року за №1 

224 105 0024 011115. Товариство має дочiрнi пiдприємства – ТОВ «Луганський комбiнат 

Втормет», ТОВ «Мета», та приймає участь у холдинговiй компанiї «IНТЕРПАЙП». 

ПАТ «IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ» розташоване за адресою (юридична та фактична адреса): 

49124, м. Днiпро, вул. Липова,1; тел. 0562-352455, факс 056-7212014, електронна пошта: 

sekretar@vtorm.dp.ua, офiцiйна сторiнка в Iнтернетi: www.dneprvtormet.interpipe.biz, 

iдентифiкацiйний код - 00191454; мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1210138400; органiзацiйно-

правова форма за КОПФГ - 230; вид економiчної дiяльностi за КВЕД: 38.32 – вiдновлення 

вiдсортованих вiдходiв. Країна реєстрацiї – Україна. 

Частка власностi та право голосу Товариства в її дочiрнiх пiдприємствах станом на 31 грудня 2016 

та 2015 рокiв були представленi таким чином: 

Назва  

Пряме володiння Країна реєстрацiї Частка власностi станом на  

31 грудня  

2016 року Частка власностi станом на  

31 грудня  

2015 року Основна дiяльнiсть 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ» Україна,  

м. Луганськ 100% 100% Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «МЕТА» Україна,  

м. Харкiв 99,9% 99,9% Оброблення металевих вiдходiв та брухту 

Дочiрнє пiдприємство ТОВ «Луганський комбiнат Втормет» з червня 2014 року перебуває на 

тимчасово окупованiй територiї України.  

Середня кiлькiсть працiвникiв протягом 2016 року складала 483 чоловiка, 2015 року – 678 чоловiк. 

Середньооблiкова чисельнiсть персоналу Товариства за 2016 та 2015 роки по категорiях згiдно 

затверджених Товариством положень наведена у Примiтцi 17. 

Стан корпоративного управлiння 

Наявнiсть органiв корпоративного управлiння Товариства та їх компетенцiя обумовленi Статутом 

Товариства. Товариство заснувало Наглядову Раду i затвердило Положення про Наглядову Раду. 

Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною 

дiяльнiстю. Правлiння пiдзвiтне Загальним Зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi та органiзовує 

виконання їх рiшень. Вiдповiдно до Закону, в Товариства обрана Ревiзiйна комiсiя, яка контролює 

фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. 

Компанiя не має вiддiлу внутрiшнього аудиту.  

2. Основа пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi 

Заява про вiдповiднiсть. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть загального призначення за рiк, який 

закiнчився 31 грудня 2016 року, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi („МСФЗ“), прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

(„РМСБО“), та тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi 

(„КТМФЗ“). 

Основа пiдготовки iнформацiї. Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на 

основi принципу iсторичної вартостi за винятком основних засобiв, якi були оцiненi за 

справедливою вартiстю, та деяких фiнансових iнструментiв, оцiнюваних згiдно з вимогами МСФЗ 

(IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». Консолiдована фiнансова звiтнiсть 

представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано 

iнше. 

Дочiрнi пiдприємства, якi формують консолiдовану групу Товариства, ведуть свої бухгалтерськi 

записи вiдповiдно до нормативних вимог до бухгалтерського облiку та звiтностi України. 

Нацiональнi принципи та процедури бухгалтерського облiку можуть вiдрiзнятися вiд 



загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку згiдно з МСФЗ. Вiдповiдно, ця 

консолiдована фiнансова звiтнiсть, яка була пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв 

пiдприємств у складi групи Товариства згiдно з мiсцевими стандартами бухгалтерського облiку, 

мiстить коригування, необхiднi для представлення такої консолiдованої фiнансової звiтностi 

згiдно з МСФЗ. 

Основа консолiдацiї. Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть 

Товариства та пiдприємств, якi перебувають пiд контролем Товариства (її дочiрнiх пiдприємств). 

Контроль досягається тодi, коли Товариство має можливiсть керувати фiнансовою та операцiйною 

полiтикою пiдприємства з метою отримання економiчних вигiд вiд його дiяльностi. 

У разi необхiдностi у фiнансову звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств вносяться коригування з метою 

приведення їхньої облiкової полiтики у вiдповiднiсть до облiкової полiтики, прийнятою 

материнським пiдприємством. 

Усi операцiї мiж пiдприємствами Товариства, залишки, доходи та витрати за операцiями повнiстю 

виключаються при консолiдацiї. 

Доходи i витрати дочiрнiх пiдприємств, якi були придбанi або вибули протягом року, 

включаються до консолiдованого звiту про фiнансовi результати з фактичної дати придбання i до 

фактичної дати вибуття, вiдповiдно. 

У випадку втрати Товариством контролю над дочiрнiм пiдприємством прибуток та збиток вiд 

вибуття визнаються у консолiдованому звiтi про фiнансовi результати i розраховуються як рiзниця 

мiж (1) справедливою вартiстю компенсацiї отриманої та (2) балансовою вартiстю активiв та 

зобов’язань дочiрнього пiдприємства. 

Дочiрнє пiдприємство ТОВ «Луганський комбiнат Втормет», починаючи з 2014 року, знаходиться 

на тимчасово окупованiй територiї України в зонi проведення АТО на територiї Донецької та 

Луганської областей.  

Активи дочiрнього пiдприємства ТОВ «Луганський комбiнат Втормет», вiдображаються у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi з урахуванням вимог Мiжнародного стандарту 

бухгалтерського облiку 36 «Зменшення корисностi активiв». Товариство оцiнило негативний 

вплив змiн у економiчному i правовому середовищi та у 2014 та 2015 роках визнало втрати вiд 

зменшення корисностi активiв, за виключенням внутрiшньо групових розрахункiв та розрахункiв з 

бюджетом, у розмiрi 100% знецiнення зазначених активiв. У 2016 роцi додатково було визнано у 

витратах знецiнення iншої дебiторської заборгованостi (розрахункiв з бюджетом по ПДВ) у сумi 

38 тисяч гривень. 

Зобов’язання дочiрнього пiдприємства ТОВ «Луганський комбiнат Втормет», за виключенням 

розрахункiв з бюджетом та внутрiшньо групових розрахункiв, були визнанi у консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi в 2016 роцi у складi доходiв у сумi 112 217 тисяч гривень у зв’язку з 

закiнченням строку позовної давностi. 

Таким чином, накопиченi непокритi збитки, у тому числi вiд ранiше визнаних втрат вiд зменшення 

корисностi активiв дочiрнього пiдприємства, у 2016 роцi зменшилися на суму 112 179 тисяч 

гривень. 

Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо 

впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан 

дочiрнього пiдприємства ТОВ «Луганський комбiнат Втормет». Майбутнi умови здiйснення 

дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.  

Принцип безперервностi дiяльностi. Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi 

принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає, що Товариство буде продовжувати свої 

операцiї в найближчому майбутньому, а також зможе реалiзувати свої активи i погасити свої 

зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, керiвництво Товариства вважає, що 

використання принципу безперервної дiяльностi є доречним в даних обставинах. 

При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Товариство функцiонує в 

нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової та локальної економiчної кризи. 

Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi 

фiскальних та iнших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом України. У той же час не iснує 

чiткого уявлення того, яких заходiв вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з 



вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи неможливо достовiрно оцiнити ефект 

впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Товариства. В результатi виникає 

невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi 

активiв Товариства та здатнiсть Товариства обслуговувати i платити за своїми боргами в мiру 

настання термiнiв їх погашення.  

Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть не включає жодних коригувань, якi можуть мати мiсце в 

результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть 

вiдомi та зможуть бути оцiненi. 

Функцiональна валюта та валюта подання. Функцiональною валютою даної фiнансової звiтностi є 

українська гривня. Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень, а всi суми 

округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше.  

3. Економiчне середовище та умови здiйснення дiяльностi  

Група IНТЕРПАЙП в Українi – це вертикально-iнтегрована компанiя металургiйної галузi, яка 

включає 5 високотехнологiчних заводiв, у т.ч. ПАТ «IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ». Така 

структура компанiї дозволяє контролювати якiсть продукцiї на всiх етапах виробництва: вiд 

заготiвлi сировини до поставки готової продукцiї. 

ПАТ «IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ» – один з найбiльших переробникiв металобрухту в 

Українi. Виробничi потужностi пiдприємства забезпечують переробку брухту в кiлькостi 1350 

тис.тонн на рiк. Основним споживачем продукцiї ПАТ «IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ» є 

новий високотехнологiчний електросталеплавильний комплекс - металургiйний завод 

«ДНIПРОСТАЛЬ». 

Гiрничо-металургiйний комплекс України був i залишається ключовим сектором промисловостi, 

що тiсно пов’язаний з iншими галузями вiтчизняної економiки. У 2015 роцi внаслiдок украй 

несприятливої кон’юнктури на свiтових ринках збуту та внутрiшньої необхiдностi у проведеннi 

антитерористичної операцiї (далi – АТО) українськi пiдприємства ГМК опинилися у надзвичайно 

складнiй ситуацiї. Однак, порiвняно iз 2014, 2015 роками у 2016 роцi у ГМК України вiдбулись 

деякi покращення. За даними Державної служби статистики, у 2016 роцi порiвняно iз 2015 випуск 

продукцiї у металургiйному виробництвi, виробництвi готових металевих виробiв, крiм машин i 

устаткування, збiльшився на 5,9%, у т.ч. у виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – на 7,2%, 

iншої продукцiї первинного оброблення сталi – на 17,8%, готових металевих виробiв – на 6,1%. За 

2016р. українськими металургами було виплавлено 23,6 млн.т чавуну, 24,3 млн.т сталi з 

напiвфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 13,3 млн.т прокату готового 

чорних металiв. 

Згiдно з даними World Steel Association, за пiдсумками 2016 року Україна зберегла 10 мiсце в 

десятцi найбiльших свiтових виробникiв сталi. У 2016 роцi свiтова виплавка сталi збiльшилася у 

порiвняннi з 2015 роком на 0,8%, до 1 628,5 млн. т., а середнє завантаження потужностей за 

пiдсумками року становило 69,3% в порiвняннi з 69,7% в 2015 роцi. Пiсля шести рокiв швидкого 

зростання, у 2016 роцi експорт сталi з Китаю вперше знизився за останнi роки. 

Металобрухт - стратегiчно важлива сировина для металургiв, якi, нарiвнi з агротрейдерами та 

експортерами продуктiв харчування, є головними постачальниками валюти в країну.  

Обсяги заготiвлi металобрухту в 2016 роцi скоротилася до 3,5 млн. тонн - це мiнiмальний показник 

за останнi 20 рокiв. Основними факторами катастрофiчного падiння збору брухту стало 

виснаження легкодоступних джерел сировини, стагнацiя машинобудування, зниження 

закупiвельних цiн в доларовому еквiвалентi та вихiд з ринку частини пiдприємств, орiєнтованих на 

експорт. 

В цiлому в 2016 роцi було експортовано 277 тис. тонн, що практично в п'ять разiв менше, нiж в 

2015 р. (1 208 тис. тонн). При цьому майже весь експорт - 99,7% - припав на Туреччину. Таке 

скорочення експортних поставок брухту в 2016 роцi, крiм падiння обсягiв заготiвлi брухту, 

пояснюється ще й тим, що до вересня 2016 року, поки дiяло мито на вивiз брухту в розмiрi 10 євро 

з тонни, українськi металурги викуповували лом за цiною, вище експортного паритету. У вереснi 

мито на вивiз брухту було збiльшено з 10 до 30 євро з тонни. Пiдвищення ставки мита було 

пов’язано з дефiцитом брухту на внутрiшньому ринку України, до того ж, за розрахунками 

асоцiацiї "Укрметалургпром", держава отримує в 8-10 разiв бiльше валютних надходжень з тонни 



металобрухту, переробленого в метал i проданого за кордон, нiж вiд експорту тонни 

металобрухту. Дiя мита, збiльшеного до 30 євро з тонни, закiнчиться у вереснi 2017 року, пiсля 

чого ставка мита складатиме 10 євро з тонни. 

У 2016 роцi iмпорт брухту склав 43,2 тис. тонн, тодi як в 2015 роцi iмпорт склав всього 4,7 тис. 

тонн. Українськi металурги були змушенi нарощувати закупiвлю металобрухту з зовнiшнiх джерел 

на тлi низької продуктивностi внутрiшньої заготiвлi. 

Ще до недавнього часу (до 2013р.) одним з основних постачальникiв сировини для українських 

металургiв був Казахстан. На сьогоднiшнiй день поставок з цiєї країни майже немає через введеної 

урядом Казахстану заборони на вивезення брухту. Основнi обсяги брухту ми iмпортуємо з тiєї ж 

Росiї.  

Дещо iнша ситуацiя склалася з внутрiшнiми поставками металобрухту. Експерти 

Укрпромзовнiшекспертизи вiдзначають, що в 2016 роцi вони незначно збiльшилися до 3 198 тис. 

тонн, що на 281 тис. тонн бiльше показника 2015 року. Збiльшення поставок вiдбулося у зв'язку з 

ростом попиту на тлi нарощування виробництва сталi (обсяг споживання металопрокату на 

внутрiшньому ринку у порiвняннi з 2015 роком збiльшився на 39,4%), а також фактичною 

вiдсутнiстю альтернативи у виглядi поставок на експорт. 

У 2016р. загальнi потреби заводiв в привiзному брухтi склали 3,9 млн. тонн, тодi як поставки без 

iмпорту досягли всього лише 3,3 млн. тонн - отже, в 2016 роцi дефiцитнiсть брухту склала близько 

0,55 млн. тонн, проти 0,33 млн. тонн в 2015 роцi. 

За прогнозом компанiї IНТЕРПАЙП у 2017 роцi в Українi буде заготовлено 2,9-3,1 млн. тон 

металобрухту, що значно менше потреби в 2017 роцi, яка за даними галузевої асоцiацiї 

«Укрметалургпром» становить 4 млн. т. Таким чином, очiкуваний дефiцит брухту в країнi в 2017 р 

складе близько 1 млн. тонн. 

Хоча управлiнський персонал Товариства вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку 

стабiльностi дiяльностi Товариства, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть 

ситуацiї у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та 

фiнансовий стан Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити 

неможливо. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського 

персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд 

оцiнок управлiнського персоналу. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть не включає коригувань у 

зв’язку з невизначенiстю оцiнки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутнi операцiї. 

4. Основнi принципи облiкової полiтики 

4.1. Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства 

Дочiрнє пiдприємство - це пiдприємство, на яке Товариство має iстотний вплив. В 

консолiдованому звiтi про фiнансовий стан фiнансовi iнвестицiї не вiдображаються, статтi активу i 

пасиву материнського i дочiрнiх пiдприємств вiдображаються в загальнiй сумi за винятком 

внутрiшнiх розрахункiв. Статутний капiтал вiдображається у розмiрi статутного капiталу 

материнського пiдприємства. 

У консолiдованому звiтi про сукупний дохiд вiдображається загальний результат дiяльностi 

материнського та дочiрнiх пiдприємств за винятком всiх внутрiшнiх операцiй. Нереалiзованi 

прибутки та збитки, що виникають в результатi операцiй мiж материнським та дочiрнiми 

пiдприємствами елiмiнуються. 

Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств пiдготовлена за той самий перiод, що й звiтнiсть 

материнського пiдприємства. При необхiдностi, робляться коригування для приведення у 

вiдповiднiсть облiкових полiтик з облiковою полiтикою материнського пiдприємства. 

4.2. Iнформацiя за сегментами 

Iнформацiя за сегментами подається на основi бачення її керiвництвом i стосується частин 

Товариства, якi визначенi як операцiйнi сегменти. Операцiйнi сегменти визначаються на основi 

внутрiшнiх звiтiв, якi подаються вищому органу операцiйного управлiння Товариства. Товариства 

визначило, що її вищим органом операцiйного управлiння є представники її вищого керiвництва, i 

внутрiшнi звiти, якi вище керiвництво використовує для нагляду за операцiйною дiяльнiстю i 

ухвалення рiшень щодо розподiлу ресурсiв, служать основою для подання цiєї iнформацiї. 



Пiдготовка цих внутрiшнiх звiтiв здiйснюється так само, як i ця консолiдована фiнансова звiтнiсть. 

На основi поточної структури управлiння Товариство видiлила такi звiтнi сегменти: 

Сегмент Дiяльнiсть сегмента 

Реалiзацiя вiд переробки металобрухту Переробка та продаж металобрухту 

Реалiзацiя товарiв Перепродаж металобрухту 

 

Товариство не здiйснює подання iнформацiї щодо активiв та зобов’язань за сегментами, оскiльки 

вищий орган операцiйного управлiння не перевiряє таку iнформацiю для цiлей ухвалення рiшень. 

4.3. Функцiональна валюта та перерахунок iноземної валюти 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi (грн.), яка є функцiональною 

валютою та валютою представлення Товариства. Операцiї в iноземних валютах перераховуються в 

функцiональну валюту по курсу на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, 

деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються в функцiональну валюту по курсу на 

балансову дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються у складi прибутку або збитку. Немонетарнi 

статтi, якi облiковуються за iсторичною вартiстю, перераховуються по курсу на дату їх первiсного 

визнання. 

4.4. Визнання виручки 

Виручка визнається у тому разi, якщо отримання економiчних вигiд Товариством оцiнюється як 

iмовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена. Виручка оцiнюється за справедливою 

вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, вирахувань, а також податкiв або мит iз 

продажу. Товариство аналiзує договори, що укладаються ним, якi передбачають отримання 

виручки, вiдповiдно до певних критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона як принципал 

або агент. Товариство дiйшло висновку, що воно виступає як принципал за всiма такими 

договорами.  

Для визнання виручки також повиннi виконуватись такi критерiї:  

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї,товарiв 

Дохiд вiд реалiзацiї визнається за умови, що сума доходу може бути достовiрно визначена, та коли 

значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товар, переходять до покупця, зазвичай, 

при доставцi товарiв. 

Процентний дохiд 

За всiма фiнансовими iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, i процентними 

фiнансовими активами, класифiкованими як наявнi для продажу, процентний дохiд або витрати 

визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, що точно дисконтує очiкуванi 

майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання 

фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової 

вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Процентний дохiд включається до складу 

фiнансового доходу у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 

Дохiд вiд оренди 

Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, враховується по 

прямолiнiйному методу протягом строку оренди. 

4.5. Податки 

Податок на додану вартiсть 

Доходи, витрати, активи та аванси визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть 

(ПДВ), крiм таких випадкiв: 

• ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в 

такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi, 

залежно вiд обставин; 

• Дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується 

йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної у звiтi про 

фiнансовий стан. 

Поточний податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на 



прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до 

статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi чи в iншому сукупному прибутку. 

Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати чи до вiдшкодування, 

розрахованого на основi оподатковуваного прибутку або збитку за рiк, з використанням ставок 

оподаткування, що дiють або фактично дiють на звiтну дату, та будь-яких коригувань податку, що 

пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати також включає будь-яке податкове 

зобов’язання, що виникає внаслiдок оголошення дивiдендiв. 

Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим 

законодавством на основi оподатковуваного доходу, який визначається як рiзниця мiж доходом та 

витратами з урахуванням положень Податкового кодексу України, вiдображеного в податкових 

декларацiях. В 2016 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств складала 18% (вiдповiдно у 

2015 - 18%). Поточнi податковi зобов'язання та активи за поточний i попереднiй перiоди, 

оцiнюються в сумi, що належить до сплати податковим органам або пiдлягає вiдшкодуванню 

податковими органами. 

Вiдстрочений податок на прибуток 

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату 

складання балансу по всiх тимчасових рiзницях мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх 

балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях, за 

винятком: 

• ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає вiд первiсного визнання гудвiлу, 

активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням пiдприємств, та пiд час 

здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та 

• оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi, асоцiйованi 

пiдприємства та спiльну дiяльнiсть, коли час сторнування тимчасової рiзницi контролюється 

Пiдприємством та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в найближчому 

майбутньому. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх тимчасових податкових рiзниць, що 

пiдлягають вирахуванню та невикористаних податкових активiв i невикористаних податкових 

збиткiв перенесених на наступнi перiоди, якщо ймовiрне отримання майбутнього 

оподатковуваного прибутку, який дозволить використати неоподатковуванi тимчасовi рiзницi, а 

також перенесенi на наступнi перiоди невикористанi податковi збитки, за винятком наступних 

ситуацiй: 

• коли вiдстрочений податковий актив, пов'язаний з тимчасовими рiзницями, що пiдлягають 

вирахуванню, виникає вiд первiсного визнання активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, 

що не є об'єднанням пiдприємств, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на 

оподатковуваний прибуток (податковий збиток); i 

• щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi, 

асоцiйованi пiдприємства та спiльну дiяльнiсть, у випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що тимчасова 

рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому, i буде отриманий оподатковуваний 

прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю. 

На кожну балансову дату Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових 

активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього 

оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати суму такого вiдстроченого податкового 

активу. 

Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються Товариством на кожну балансову 

дату й визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть одержання в майбутньому оподатковуваного 

прибутку, що дозволить реалiзувати вiдстрочений податковий актив. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, 

застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення 

зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату балансу податкових ставок, передбачених 

Податковим кодексом. 

Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується операцiй, якi вiдображаються не в звiтi про 



прибутки та збитки, розраховується вiдповiдно. Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний зi 

статтями, якi вiдображаються безпосередньо в складi капiталу, вiдображається в складi капiталу. 

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при 

наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних 

податкових зобов'язань, та якщо вiдстроченi податковi активи та зобов'язання стосуються одного 

суб'єкта оподаткування та одного податкового органу. 

4.6. Пенсiйнi та iншi виплати персоналу 

Державна пенсiйна програма 

Товариство сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв 

згiдно ставок, що дiяли протягом року, та якi застосовуються до фонду оплати працi. У звiтi про 

прибутки та збитки витрати, пов'язанi з такими внесками, визнаються в тому ж перiодi, що й 

вiдповiдна сума заробiтної плати. 

Окрiм того, Товариство зобов’язане компенсувати Державному пенсiйному фонду України суми 

за пенсiї, якi виплачуються державою колишнiм працiвникам Товариства, якi працювали у 

шкiдливих умовах (перелiк професiй: „Список I“ та „Список II“) i, вiдповiдно, отримали право на 

достроковий вихiд та отримання пенсiї до настання звичайного пенсiйного вiку згiдно iз 

пенсiйним законодавством України та разову виплату працiвникам, що виходять на пенсiю, згiдно 

колективного договору.  

Програма Товариства з виплат персоналу 

• Вiдшкодування в пенсiйний фонд з виплат пiльгових пенсiй спiвробiтникам товариства, якi 

працюють у шкiдливих умовах працi згiдно з законодавством України. 

• Разова виплата працiвникам, що виходять на пенсiю в розмiрi вiд 1 до 3-х посадових окладiв, в 

залежностi вiд стажу робiтника, згiдно колективного договору. 

Витрати на пенсiйнi та iншi довгостроковi зобов'язання по виплатах персоналу за цими 

програмами визначаються в фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих одиниць, 

що застосовується до всiх працiвникiв, якi залученi до програми. 

Актуарнi прибутки та збитки а також вартiсть ранiше наданих послуг по довгостроковим 

зобов'язанням по виплатах персоналу визнаються негайно у складi iншого сукупного доходу. 

Зобов'язання за пенсiйним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартiсть 

зобов'язань за планом з установленими виплатами. Товариство використовує актуарну методику 

при розрахунках сум, пов’язаних iз зобов’язаннями з пенсiйного забезпечення на кожну звiтну 

дату. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вiдповiдних оцiнок на певну дату. 

4.7. Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка 

4.7.1. Фiнансовi активи 

Первiсне визнання, та оцiнка 

Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи 

за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; позики та 

дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення або iнвестицiї, наявнi для 

продажу або як похiднi iнструменти призначенi для хеджування при ефективному хеджуваннi. 

Товариство визначає класифiкацiю її фiнансових активiв при первiсному визнаннi. 

При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у 

випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язанi зi 

здiйсненням операцiї. 

Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi 

активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку, 

вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання з 

придбання активу. 

Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть та iншi 

фiнансовi iнструменти, що не котируються. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв жоден з 

фiнансових активiв Товариства не був вiднесений до категорiї "фiнансовi активи, оцiнюванi за 

справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку", iнвестицiї наявнi 

для продажу, iнвестицiї, утримуванi до погашення або як похiднi iнструменти призначенi для 



хеджування при ефективному хеджування. 

Подальша оцiнка. 

Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб:  

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть являє собою непохiднi фiнансовi активи з установленими або 

обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi 

фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу 

ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть 

розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, 

якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв 

вiд фiнансування у звiтi про прибутки або збитки. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються у 

звiтi про прибутки та збитки у складi витрат iз iнших операцiйних витрат. 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу, являють собою непохiднi фiнансовi активи, класифiкованi 

як наявнi для продажу та не включенi до фiнансових активiв за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; кредитiв i дебiторської заборгованостi; 

iнвестицiй, утримуваних до погашення. Пiсля первiсного вiдображення в облiку фiнансовi активи 

наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, при цьому прибутки та збитки 

вiдображаються як iнший сукупний дохiд у складi капiталу до моменту вибуття, у цьому випадку 

сукупний прибуток або збиток, ранiше вiдображений у складi капiталу, визнається в звiтi про 

прибутки та збитки як iнший дохiд, або зменшення корисностi, у цьому випадку сукупний 

прибуток або збиток, ранiше вiдображений у складi капiталу, визнається в звiтi про прибутки та 

збитки як витрати з фiнансування. 

Товариство оцiнило свої фiнансовi активи, наявнi для продажу, на предмет справедливостi 

припущення про можливiсть i наявнiсть намiру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо 

Товариство не в змозi здiйснювати торгiвлю цими активами через вiдсутнiсть активних ринкiв для 

них, i намiри керiвництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому змiнились, Товариство в 

рiдких випадках може ухвалити рiшення щодо перекласифiкацiї таких фiнансових активiв. 

Перекласифiкацiя до категорiї позик i дебiторської заборгованостi дозволяється у тому випадку, 

якщо фiнансовий актив задовольняє визначенню позик i дебiторської заборгованостi, i при цьому 

Товариство має можливiсть i має намiр утримувати цi активи в осяйному майбутньому або до 

погашення. 

У випадку фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї "наявнi для продажу", 

пов'язанi з ними доходи або витрати, ранiше визнанi у складi капiталу, амортизуються у складi 

прибутку або збитку протягом строку iнвестицiй, що залишився, iз застосуванням ефективної 

процентної ставки. Рiзниця мiж новою оцiнкою амортизованої вартостi та очiкуваних грошових 

потокiв також амортизується протягом строку використання активу, що залишився, iз 

застосуванням ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив знецiнився, 

сума, вiдображена у капiталi, перекласифiковується до звiту про прибутки та збитки. 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що знаходяться в активному обiгу на органiзованих фiнансових 

ринках, визначається за ринковими котируваннями, запропонованими покупцями, на момент 

закiнчення торгiв на дату звiтностi. Справедлива вартiсть iнвестицiй, що не мають активного обiгу 

на ринку, визначається з використанням методик оцiнки. Iнвестицiї в iнструменти капiталу, якi не 

котируються на ринку, i справедлива вартiсть яких не може бути достовiрно оцiнена, 

вiдображаються за собiвартiстю. 

Визнання фiнансового активу (або, при необхiдностi, частини фiнансового активу або частини 

групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у випадку: 

• закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу; 

• збереження за Товариством права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з 

одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без 

суттєвих затримок на транзитних умовах; або 

• якщо Товариство передало свої права отримувати грошовi потоки вiд активу та (а) передало 



практично всi ризики й вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) анi передало, анi зберегло за 

собою практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передало контроль над 

активом. 

Якщо Товариство передало усi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклало 

транзитну угоду i при цьому не передало, але i не зберегло за собою, практично всiх ризикiв та 

вигод вiд активу, а також не передало контроль над активом, новий актив визнається у тiй мiрi, в 

якiй Товариство продовжує свою участь у переданому активi. 

У цьому випадку Товариство також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне 

зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi Товариством. 

Участь, що триває та приймає форму гарантiї за переданим активом, визнається за найменшою з 

таких величин: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою, виплата якої 

може вимагатись вiд Товариства. 

4.7.2. Знецiнення фiнансових активiв 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового 

активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються 

знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в результатi однiєї або 

бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання "випадку понесення 

збитку"), якi мали вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим активом або групи 

фiнансових активiв, що пiддається надiйнiй оцiнцi. Ознаки знецiнення можуть включати 

зазначення того, що боржник або група боржникiв зазнають iстотних фiнансових труднощiв, не 

можуть обслуговувати свою заборгованiсть або не справно здiйснюють виплату процентiв або 

основної суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть того, що з ними буде проведена процедура 

банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї. Крiм цього, до таких ознак вiдносяться 

спостережуванi данi, що вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв 

за фiнансовим iнструментом, що пiддається оцiнцi, зокрема, змiна обсягiв простроченої 

заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд 

виконання зобов'язань з виплати боргiв. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються в звiтi про 

сукупнi прибутки та збитки в складi iнших операцiйних витрат. 

Фiнансовi активи, що облiковуються, за амортизованою вартiстю 

Стосовно фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, Товариство спочатку 

проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак знецiнення iндивiдуально значимих 

фiнансових активiв, чи сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими. 

Якщо Товариство визначає, що об'єктивнi ознаки знецiнення iндивiдуально оцiнюваного 

фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його значимостi, вона включає цей актив до групи 

фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi 

активи на предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на предмет 

знецiнення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не 

включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення. 

За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як 

рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових 

потокiв (без облiку майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Приведена 

вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною 

процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є змiнною, 

ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну ефективну ставку 

процента. 

Балансова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку 

визнається у звiтi про прибутки та збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою 

балансовою вартiстю триває, ґрунтуючись на процентнiй ставцi, використовуванiй для 

дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi 

доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки та збитки. 

Позики разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична 

перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване або 

передане Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення 



збiльшується або зменшується через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, 

сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування 

рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту згодом 

вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у складi витрат iз фiнансування у звiтi про сукупнi 

прибутки та збитки. 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу, що вiдображаються, за собiвартiстю 

При зменшеннi корисностi дольових фiнансових iнструментiв, що не котируються на бiржi, якi не 

вiдображенi за справедливою вартiстю так як їх справедлива вартiсть не може бути достовiрно 

визначна, сума збитку визначається як рiзниця мiж поточною балансовою вартiстю та поточною 

вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв продисконтованих по поточнiй ринковiй ставцi 

вiдсотку по подiбним активам. 

4.7.3. Фiнансовi зобов'язання 

Первiсне визнання та оцiнка 

Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСФЗ 39, класифiкуються вiдповiдно як 

фiнансовi зобов'язання, переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

кредити i позики, або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному 

хеджуваннi. Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. 

Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною у випадку 

позик i кредитiв на витрати безпосередньо пов'язанi з їх отриманням згiдно угоди. 

Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть i 

процентнi кредити та позики. 

Подальша оцiнка 

Пiсля первiсного визнання, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеним строком 

погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 

процентної ставки. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть без визначеного строку 

погашення оцiнюється за собiвартiстю. 

Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими 

зобов'язаннями визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi їх визнання, а також по 

мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки. 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а 

також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат у звiтi про 

прибутки або збитки. 

Припинення визнання 

Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання 

погашене, анульоване або строк його дiї минув. 

Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, 

така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок 

визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi про прибутки та 

збитки. 

Згортання фiнансових iнструментiв 

Згортання фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з вiдображенням пiдсумку в балансi 

здiйснюється тiльки за наявностi юридично закрiпленого права провести згортання визнаних сум 

та намiру здiйснити розрахунок на нетто-основi або реалiзувати актив одночасно з погашенням 

зобов'язання. 

4.7.4. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках 

на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв 

(котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без 

вирахування витрат за угодою. 

Для фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива 



вартiсть визначається шляхом застосування вiдповiдних методик оцiнки. Такi методики можуть 

включати використання цiн нещодавно проведених на комерцiйнiй основi операцiй, використання 

поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих грошових потокiв 

або iншi моделi оцiнки. 

При оцiнцi справедливої вартостi фiнансового активу або зобов’язання Товариство застосовує, 

наскiльки це можливо, наявнi ринковi данi. Оцiнки справедливої вартостi вiдносяться до рiзних 

рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi залежно вiд вихiдних даних, що використовуються в рамках 

вiдповiдних методiв оцiнки згiдно с МСФЗ (IFRS) 13. 

4.8. Основнi засоби 

Товариство визнає активом об'єкти основних засобiв, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Товариство 

отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути 

достовiрно визначена. 

Первiсна вартiсть включає: (а) цiну придбання, включаючи iмпортнi мита i податки, якi не 

вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi 

безпосередньо пов’язанi з доставкою об’єкта до мiсця розташування та приведення його у стан, 

необхiдний для експлуатацiї. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає собiвартiсть 

матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.  

Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв облiковується за переоцiненою сумою, яка є його 

справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та 

подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Об'єкти основних засобiв 

переоцiнюються, якщо залишкова вартiсть об'єкта суттєво (на 10 % та бiльше) вiдрiзняється вiд 

його справедливої вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму 

дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей об'єкт.  

Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки перераховується пропорцiйно до змiни валової 

балансової вартостi активу (балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй 

сумi).  

Сума дооцiнки об'єкта основного засобу, врахована у власному капiталi, переноситься до 

нерозподiленого прибутку поступово за перiод використання об'єкта. Сума перенесеної до 

нерозподiленого прибутку дооцiнки дорiвнює рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на 

переоцiненiй балансовiй вартостi активу та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi 

активу. 

На кожну звiтну дату керiвництво аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення основних 

засобiв. Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання 

економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або 

збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про 

прибутки i збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. 

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв 

аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i, при необхiдностi, коригуються. При проведеннi 

кожного важливого технiчного огляду, його вартiсть визнається у складi балансової вартостi 

основних засобiв як замiнена вартiсть, за умови вiдповiдностi критерiям визнання активу. 

Амортизацiя основних засобiв, крiм незавершеного будiвництва, нараховується за прямолiнiйним 

методом на основi наступних очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: 

Строк корисного використання, рокiв 

Будiвлi та споруди 15 - 25 рокiв 

Передавальнi пристрої 10 - 15 рокiв 

Машини i обладнання 2 - 5 рокiв 

Транспортнi засоби 5 - 10 рокiв 

Iнструменти, пристрої i iнвентар 4 - 10 рокiв 

Iншi основнi засоби 5 - 15 рокiв 

 

Незавершене будiвництво представляє собою основнi засоби на стадiї будiвництва та 

облiковується по собiвартостi. Вона включає вартiсть будiвництва та iншi прямi витрати. 



Незавершене будiвництво не амортизується до тих пiр, доки вiдповiдний актив не буде 

добудований та введений в експлуатацiю. 

4.9. Оренда 

Визначення того, чи є операцiя орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, вiдбувається на базi 

аналiзу змiсту операцiї на дату виникнення вiдносин оренди. При цьому необхiдно встановити, чи 

залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв та чи переходить 

право використання активу в результатi даної операцiї. 

Фiнансова оренда (лiзинг), за якою до Товариства переходять практично усi ризики i вигоди, 

пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї оренди у 

сумi справедливої вартостi орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумi дисконтованої 

вартостi мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю 

фiнансування та зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб досягнути фiксованої ставки 

процента на непогашену суму зобов'язань. Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у 

звiтi про прибутки та збитки. Фiнансова оренда на пiдприємствi вiдсутня. 

Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки 

прямолiнiйним методом протягом усього строку оренди. 

4.10. Витрати на позики 

Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом 

активу, що обов'язково вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання 

вiдповiдно до намiрiв Товариства або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi 

такого активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати у тому звiтному перiодi, в якому 

вони були понесенi. Витрати на позики включають процентнi витрати та iншi витрати, понесенi 

Товариством у зв'язку з позичанням коштiв. 

4.11. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю на час придбання. Пiсля первiсного 

визнання за собiвартiстю, придбанi нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за 

вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи 

амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду корисного використання, та 

оцiнюються на предмет втрати корисностi при наявностi ознак такої втрати корисностi. Згiдно з 

облiковою полiтикою пiдприємства строки корисного використання становлять: 

• Програмне забезпечення – 1-5 рокiв; 

• Iншi нематерiальнi активи – 1-10 рокiв. 

4.12. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть 

Необоротнi активи та групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за 

найменшим iз двох значень - балансової вартостi та справедливої вартостi за вирахуванням витрат 

на продаж. Необоротнi активи та групи вибуття класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо 

їх балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не 

поточного використання. Дана умова вважається дотриманою лише в тому випадку, якщо 

ймовiрнiсть продажу висока, а актив або група вибуття можуть бути негайно проданi в своєму 

поточному станi. Керiвництво повинно мати твердий намiр здiйснити продаж, вiдносно якої 

повинно очiкуватися вiдповiднiсть критерiям визнання в якостi завершеної операцiї продажу 

протягом одного року з дати класифiкацiї. Дочiрнє пiдприємство, придбане виключно з метою 

перепродажу, класифiкується Товариством як необоротнi активи (припинена дiяльнiсть або 

лiквiдацiйна група) утримуванi для продажу. 

У звiтi про сукупний дохiд за звiтний перiод, а також за порiвняльний перiод минулого року, 

доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi враховуються окремо вiд доходiв та витрат вiд 

дiяльностi, що триває, зi зниженням до рiвня прибутку пiсля оподаткування. Результуючий 

прибуток або збиток (пiсля вiдрахування податкiв) вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. 

Основнi засоби та нематерiальнi активи пiсля класифiкацiї як утримуваних для продажу не 

пiдлягають амортизацiї. 

4.13. Запаси 

Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.  

При передачi запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснювалась по 



середньозваженiй собiвартостi. Для запасiв, що знаходяться у роздрiбнiй торгiвлi, вибуття 

здiйснювалось за цiнами продажу.  

Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської 

дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням 

продукцiї до готовностi, та витрат на її реалiзацiю. 

4.14. Зменшення корисностi не фiнансових активiв 

Станом на кожну балансову дату Товариство визначає ознаки можливого зменшення корисностi 

активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на 

зменшення корисностi, Товариство виконує оцiнку вартостi очiкуваного вiдшкодування активу. 

Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу визначається як бiльша з наступних величин: 

справедлива вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на 

реалiзацiю, та вартостi використання активу. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу 

визначається для окремого активу, крiм випадкiв коли актив не генерує потоки грошових коштiв, 

якi, в основному, незалежнi вiд потокiв, що генеруються iншими активами або групами активiв. 

Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вартiсть очiкуваного вiдшкодування, актив 

вважається знецiненим та списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi вартостi 

використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до 

оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi 

активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю 

застосовується вiдповiдна методика оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними 

коефiцiєнтами або iншими доступними iндикаторами справедливої вартостi. Збитки вiд 

зменшення корисностi активiв визнаються в окремому рядку у звiтi про прибутки та збитки за 

винятком ранiше дооцiнених активiв, дооцiнка яких визнавалась в складi iншого сукупного 

доходу. В цьому випадку збитки вiд зменшення корисностi також визнаються в складi iншого 

сукупного доходу в межах суми попередньої дооцiнки. 

На кожну звiтну дату Товариство визначає ознаки того, чи ранiше визнанi збитки вiд зменшення 

корисностi активу, за виключенням гудвiлу, зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то 

розраховується вiдшкодована сума активу чи одиницi, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi 

збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому разi, якщо вiдбулись змiни в оцiнках, 

якi використовувались для визначення суми вiдшкодовування активу, пiсля останнього визнання 

збитку вiд зменшення корисностi. У вказаному випадку балансова вартiсть активу збiльшується до 

його вiдшкодованої суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за 

вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у разi, якщо в попереднi роки не був 

би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке вiдновлення вартостi визнається у звiтi про 

прибутки та збитки, за виключенням випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою вартiстю. 

В останньому випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки. 

Товариство також перевiряє на зменшення корисностi гудвiл, що визнається при об’єднаннi 

бiзнесу. Це актив, який представляє майбутнi економiчнi вигоди, якi виникають в результатi 

придбання iнших активiв внаслiдок об’єднання бiзнесу, що не можуть бути окремо визначенi або 

визнанi. Гудвiл не генерує грошових потокiв незалежно вiд iнших активiв або групи активiв i 

часто забезпечує надходження грошових коштiв вiд декiлькох одиниць, що генерують грошовi 

кошти. Товариство перевiряє зменшення корисностi одиницi, що генерує грошовi кошти i на яку 

був розподiлений гудвiл, щорiчно, а також тодi, коли з’являється будь-яке свiдчення можливого 

зменшення корисностi такої одиницi. Товариство перевiряє шляхом порiвняння балансової 

вартостi цiєї одиницi, до якої включається гудвiл, з сумою її очiкуваного вiдшкодування. Якщо 

балансова вартiсть цiєї одиницi перевищує суму її очiкуваного вiдшкодування, то Товариство 

визнає збитки вiд зменшення корисностi. 

4.15. Передплати виданi 

Передплати постачальникам послуг страхування вiдображаються за вартiстю, зазначеною у 

рахунках та договорах, за вирахуванням резерву зменшення корисностi цих iнструментiв. Резерв 

зменшення корисностi нараховується у випадку, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що 

Товариство не отримає активiв чи послуг в повному обсязi згiдно з умовами виданих передплат. 

Сума резерву розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю та вартiстю, що може бути 



вiдшкодована. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються в звiтi про сукупнi прибутки та 

збитки в складi iнших операцiйних витрат. 

4.16. Грошовi кошти та короткостроковi депозити 

Грошовi кошти, представленi в звiтi про фiнансовий стан, складаються з грошових коштiв на 

банкiвському рахунку, готiвки в касi. З метою складання консолiдованого звiту про рух грошових 

коштiв грошовi кошти. 

4.17. Забезпечення 

Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє юридичне або конструктивне 

зобов'язання внаслiдок минулих подiй, та iснує iмовiрнiсть того, що погашення зобов'язання 

потребуватиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання 

може бути достовiрно оцiнена. Якщо Товариство очiкує, що забезпечення повнiстю або частково 

буде вiдшкодоване, наприклад, внаслiдок дiї угоди про страхування, вiдшкодування визнається як 

окремий актив, але лише тодi, коли отримання компенсацiї фактично визначене. Витрати що 

вiдносяться до нарахування резерву вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за 

вирахуванням вiдшкодування. 

У випадку, коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається 

шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки 

дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, а 

також, за їх наявностi, ризики, пов'язанi з певним зобов'язанням. При застосуваннi дисконтування, 

збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi витрати. 

4.18. Потенцiйнi активи та зобов'язання 

Потенцiйнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у примiтках до 

фiнансової звiтностi у випадку, коли приток ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є вiрогiдним. 

Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, проте розкриваються у 

примiтках до фiнансової звiтностi у випадку, коли вiдтiк ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, є 

вiрогiдним, та суми таких потокiв можуть бути визначенi. Iнформацiя про потенцiйнi зобов'язання 

розкривається у звiтностi за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, що мiстять 

економiчнi вигоди, є маловiрогiдною. 

5. Iстотнi облiковi судження, оцiнки та припущення, основнi джерела невизначеностi оцiнок 

Судження 

Пiдготовка консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд його керiвництва на кожну 

звiтну дату винесення суджень, визначення оцiночних значень i припущень, якi впливають на 

суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, що зазначаються у звiтностi, а також на розкриття 

iнформацiї про умовнi зобов'язання. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних 

значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати у майбутньому суттєвих коригувань 

балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких робляться такi припущення та оцiнки. 

У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво використовувало такi 

судження, що мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi: 

Ризики пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства 

Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi включаючи 

контроль за валютними та митними операцiями продовжує розвиватися. Законодавчi та 

нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору 

мiсцевих обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного 

управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво 

вважає, що Товариство дотримувалась всiх нормативних положень i всi передбаченi 

законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. 

Судження керiвництва щодо iснування або вiдсутностi умов для застосування в Українi норм 

МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» 

Згiдно даних Держстат України рiвень iнфляцiї становив за 2016 рiк - 112,4%, за 2015 рiк – 

143,3%, за 2014 рiк – 124,9%. Таким чином, станом на 31.12.2016 кумулятивний рiвень iнфляцiї за 

трирiчний перiод становив 101,2%. 

Згiдно МСБО 29 показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища в країнi, 

якi включають (але не обмежуються таким):  



а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних 

активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, 

негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;  

б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у 

вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;  

в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують 

очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо 

цей строк є коротким;  

г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн; 

ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей 

рiвень. 

Проаналiзувавши зазначенi критерiї, керiвництво Товариства вважає, що за показниками 

наведеними у пiдпунктах в) i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не вiдповiдає 

ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. Швидке сповiльнення iнфляцiї у 2016 роцi 

дозволило НБУ понизити облiкову ставку 6 разiв протягом року – iз 22 до 14% рiчних. Як 

наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. Крiм цього, 

iндекс заробiтної плати у 2016 роцi у лютому, червнi, липнi та серпнi складав менше 100%. Також 

важливим фактором є динамiка змiн рiвня iнфляцiї. Так, iнфляцiя у 2015 роцi склала 43,3%, а в 

2016 роцi – 12,4%, тобто економiка України з 2016 року почала виходити зi стану глибоких 

iнфляцiйних процесiв. 

Таким чином, керiвництво Товариства вважає, що на дату фiнансової звiтностi не iснує достатньо 

умов для визначення гiперiнфляцiї в країнi та початку застосування МСБО 29. 

Оцiнки та припущення 

Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел 

оцiнки невизначеностi на дату балансу, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi 

внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного 

фiнансового року. 

Оцiнки та вiдповiднi припущення переглядаються на постiйнiй основi. Результати переглядiв 

облiкових оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється такий перегляд, якщо результат 

перегляду впливає лише на цей перiод або у перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, якщо 

результат перегляду впливає на поточний та майбутнiй перiоди. 

Основнi джерела невизначеностi оцiнок  

Нижче наведенi основнi припущення стосовно майбутнього та iншi основнi джерела 

невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, щодо яких iснує значний ризик того, що вони 

стануть причиною суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом 

наступного фiнансового року. 

Можливiсть вiдшкодування основних засобiв – На кожну звiтну дату Товариство здiйснює оцiнку 

наявностi будь-яких ознак того, чи сума вiдшкодування основних засобiв Групи знизилась до 

рiвня менше їхньої балансової вартостi. За наявностi зазначених ознак керiвництво Товариства 

виробляє оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування, яка визнається рiвною чи найбiльшою з двох 

величин: справедливої вартостi активу, за вирахуванням витрат на продаж, i цiнностi 

використання активу. У випадку виявлення такого зниження балансова вартiсть зменшується до 

вартостi вiдшкодування. Сума зменшення вiдображається у звiтi про сукупнi доходи того перiоду, 

в якому виявлене таке зниження. Збиток вiд знецiнення, визнаний за активами в попереднi звiтнi 

перiоди, сторнується у випадку змiн в оцiночних показниках, використовуваних для визначення 

суми очiкуваного вiдшкодування активiв.  

Строки корисного використання основних засобiв – Оцiнка строкiв корисного використання 

об’єктiв основних засобiв залежать вiд професiйного судження керiвництва, яке базується на 

досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв 

керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, їхню технологiчну старiсть, 

фiзичне зношення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. Змiна кожної з цих 

умов або оцiнок може у результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 

Резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi – Сума резерву на покриття 



збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi базується на оцiнцi Групою можливостi 

отримати дебiторську заборгованiсть вiд конкретних клiєнтiв. Якщо погiршення 

кредитоспроможностi основних клiєнтiв або фактичне невиконання їхнiх зобов’язань перевищує 

допустимi оцiнки, то фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.  

Якщо Товариство визначить, що не iснує об’єктивних свiдчень виникнення знецiнення для 

iндивiдуально оцiненої дебiторської заборгованостi, незалежно вiд її розмiру, вона включає дану 

дебiторську заборгованiсть у групу дебiторської заборгованостi з аналогiчними характеристиками 

кредитного ризику та здiйснює їхню оцiнку на предмет знецiнення на колективнiй основi.  

Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення дебiторська заборгованiсть групується на 

основi аналогiчних характеристик кредитного ризику. Цi характеристики важливi для оцiнки 

майбутнiх потокiв грошових коштiв для груп таких активiв i вказують на здатнiсть дебiторiв 

сплатити усю суму заборгованостi вiдповiдно до умов договору вiдносно активiв, оцiнка яких 

здiйснюється. 

Майбутнi потоки грошових коштiв iз групи дебiторської заборгованостi, колективна оцiнка на 

предмет знецiнення якої здiйснюється, оцiнюються на основi руху грошових коштiв вiд активiв 

вiдповiдно до договору та досвiду керiвництва стосовно врегулювання заборгованостi, яка 

виникала у результатi минулих подiй, та успiху при поверненнi сум заборгованостi. У минулий 

досвiд вносяться коригування на основi поточної iнформацiї в результатi спостережень для 

вiдображення впливу поточних умов, якi не вплинули на минулi перiоди, i усунення впливу 

минулих умов, якi не iснують у даний час. 

Можливiсть вiдшкодування вiдстрочених податкових активiв – Вiдстроченi податковi активи 

визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв у тiй мiрi, в якiй iснує вiрогiднiсть 

отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого будуть реалiзованi цi збитки. Для 

визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, вiд керiвництва 

вимагається прийняття iстотних професiйних суджень, якi базуються на вiрогiдних строках та 

рiвнi майбутнiх оподатковуваних прибуткiв, та застосування стратегiї планування майбутнiх 

податкiв. 

Пенсiйнi зобов’язання – Товариство збирає iнформацiю стосовно своїх працiвникiв i пенсiонерiв, 

що отримують виплати, й використовує метод актуарної оцiнки для визначення поточної вартостi 

зобов’язань iз виплати винагород по закiнченнi трудової дiяльностi та вiдповiдної вартостi 

поточних послуг працiвникiв. При такому розрахунку використовуються демографiчнi 

припущення щодо майбутнiх характеристик iснуючих i колишнiх працiвникiв, що мають право на 

пенсiйнi виплати (смертнiсть, як працiвникiв, так i пенсiонерiв, коефiцiєнт плинностi кадрiв, 

непрацездатнiсть, достроковий вихiд на пенсiю тощо), а також фiнансовi припущення (ставка 

дисконтування, майбутнiй рiвень зарплат). Товариство не має доступу до iнформацiї про стаж 

його колишнiх працiвникiв на iнших пiдприємствах, якi є учасниками державної пенсiйної 

програми з визначеною виплатою, що обумовлює вiдсутнiсть повної та достовiрної iнформацiї для 

видiлення частини зобов’язань Товариства. Таким чином, Товариство облiковує виплати колишнiм 

працiвникам згiдно з вимогами облiку пенсiйної програми з визначеною виплатою. Бiльш детальна 

iнформацiя подана у Примiтцi 17. 

Можливiсть вiдшкодування ПДВ – Залишок ПДВ до вiдшкодування може бути реалiзований 

Товариством або шляхом отримання вiдшкодування iз державного бюджету, або зарахування його 

у рахунок зобов’язань з ПДВ у майбутнi перiоди.  

Оцiнка фiнансових iнструментiв – Фiнансовi iнструменти оцiнюються на основi ставок, якi 

переважали на дату визнання вiдповiдного iнструмента i на основi термiнiв погашення, якi, на 

думку керiвництва, є найбiльш вiрогiдними для врегулювання вiдповiдного iнструмента. 

Зменшення корисностi не фiнансових активiв - Основнi засоби, iнвестицiї та нематерiальнi активи 

оцiнюються з метою виявлення зменшення корисностi, якщо обставини вказують на можливе 

зменшення корисностi. 

Ознаки, якi Товариство вважає важливими для прийняття рiшення про необхiднiсть оцiнки з 

метою виявлення зменшення корисностi, включають наступне: суттєве зменшення ринкової 

вартостi, значне зниження показникiв дiяльностi у порiвняннi з минулими або запланованими 

майбутнiми операцiйними результатами, iстотнi змiни у використаннi активiв або стратегiї 



Товариства (зокрема, лiквiдацiя або замiна активiв; пошкодження активiв, або їх вилучення з 

операцiй), iстотнi негативнi промисловi або економiчнi тенденцiї та iншi чинники. 

Оцiнка вiдновлювальної вартостi активiв ґрунтується на оцiнках керiвництва, зокрема, оцiнцi 

майбутньої дiяльностi, можливостi активiв приносити дохiд, припущень щодо подальших 

ринкових умов, технологiчного розвитку, змiн в законодавствi та iнших чинникiв. Цi припущення 

використовуються при розрахунку вартостi використання активу та включають прогноз майбутнiх 

грошових потокiв та вибiр вiдповiдної дисконтної ставки. 

Оцiнка справедливої вартостi 

Певнi положення облiкової полiтики Товариства i ряд розкриттiв вимагають оцiнки справедливої 

вартостi фiнансових активiв i зобов’язань. 

При оцiнцi справедливої вартостi активу або зобов’язання Товариство застосовує, наскiльки це 

можливо, наявнi ринковi данi. Оцiнки справедливої вартостi вiдносяться до рiзних рiвнiв iєрархiї 

справедливої вартостi залежно вiд вихiдних даних, що використовуються в рамках вiдповiдних 

методiв оцiнки: 

• Рiвень 1: котирувальнi (не скоригованi) цiни на iдентичнi активи та зобов’язання на активних 

ринках. 

• Рiвень 2: вихiднi данi, крiм котирувальних цiн, що застосовуються для оцiнок Рiвня 1, якi є 

наявними або безпосередньо (тобто, такi як цiни), або опосередковано (тобто, визначенi на основi 

цiн). 

• Рiвень 3: вихiднi данi для активiв i зобов’язань, якi не ґрунтуються на наявних ринкових даних 

(не наявнi вихiднi данi). 

Якщо вихiднi данi, якi використовуються для оцiнки справедливої вартостi активу або 

зобов’язання, можуть бути вiднесенi до рiзних рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi, то оцiнка 

справедливої вартостi в цiлому вiдноситься до того рiвня iєрархiї, якому вiдповiдають вихiднi данi 

найбiльш низького рiвня, що є суттєвими для всiєї оцiнки.  

Товариство визнає переведення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi на дату закiнчення 

звiтного перiоду, протягом якого ця змiна мала мiсце.  

Детальнiша iнформацiя щодо оцiнки справедливої вартостi основних засобiв надана у Примiтцi 10, 

щодо оцiнки справедливої вартостi фiнансових iнструментiв надана в Примiтцi 31. 

6. Застосування нових та переглянутих МСФЗ та iнтерпретацiй 

6.1. Застосування нових та переглянутих МСФЗ та iнтерпретацiй 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, Товариство 

застосувало всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, випущенi Комiтетом з 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (далi - «КМСФЗ»), якi набрали чинностi та є обов’язковими для 

застосування при складаннi звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2016р., що зазначенi нижче:  

Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" роз’яснюють, як застосовувати концепцiю 

суттєвостi на практицi. Цi поправки застосовуються для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 

1 сiчня 2016 року або пiзнiше. Товариство не очiкує, що застосування даних поправок суттєво 

вплине на фiнансову звiтнiсть . 

Поправки до МСБО 16 i МСБО 38 "Роз'яснення прийнятних методiв амортизацiї". 

Поправки до МСБО 16 забороняють здiйснювати амортизацiю основних засобiв пропорцiйно 

доходу. Пiсля внесення поправок МСБО 38 вводить спростовне припущення того, що виручка не є 

належною основою для амортизацiї нематерiального активу. На даний час Товариство 

використовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв, тому 

застосування даних поправок до МСБО 16 та МСБО 38 не вплинуло на фiнансову звiтнiсть. 

Змiни до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" стосуються вiдображення в облiку придбання частки 

участi у спiльнiй операцiї у випадках, коли дiяльнiсть є окремим утворенням, зокрема, поправки 

передбачають застосування вiдповiдних принципiв вiдображення об’єднання бiзнесу згiдно МСФЗ 

3 та iнших стандартiв (наприклад, МСБО 12 "Податки на прибуток" щодо визнання вiдкладених 

податкiв в момент придбання та МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" щодо тестування на 

знецiнення одиницi, яка генерує грошовi кошти, на яку було вiднесено гудвiл при придбаннi 

частки участi у спiльної операцiї).  



Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рокiв дата набрання чинностi яких припадає, 

починаючи з 01.01.2016: 

Поправки до МСФЗ 5 мiстять спецiальне керiвництво для ситуацiй, коли компанiя рекласифiкує 

актив (або групу вибуття) iз категорiї призначених для продажу в категорiю призначених для 

розподiлу власникам (або навпаки). Поправки роз'яснюють, що така змiна має розглядатися як 

продовження початкового плану вибуття а, отже, вимоги МСФЗ 5 щодо змiн в планi продажу не 

застосовуються. Поправки також роз'яснюють вимоги щодо припинення облiку активiв (або групи 

вибуття) в якостi призначених для розподiлу власникам. 

Поправки до МСФЗ 7 мiстять додаткове керiвництво для визначення того, чи є договори на 

обслуговування триваючою участю в переданому активi з метою розкриття iнформацiї щодо 

переданих активiв. 

Поправки до МСБО 19 пояснюють, що ставка, яка використовується для дисконтування 

зобов'язань за програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi, визначається на основi 

ринкової прибутковостi високоякiсних корпоративних облiгацiй станом на кiнець звiтного 

перiоду.  

Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу 

на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Товариства. 

6.2. Стандарти, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi:  

Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi вiдносяться до фiнансової звiтностi 

Товариства, якi були випущенi, але не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що починаються 

з 01 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, та якi Товариство не застосувало достроково: 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" встановлює новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових 

активiв, фiнансових зобов’язань та до припинення їх визнання, а також до облiку хеджування. 

Основнi змiни стосуються порядку розрахунку резерву на знецiнення фiнансових активiв; 

незначних поправок у частинi класифiкацiї та оцiнки шляхом додавання нової категорiї 

фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату 

переоцiнки через iншi сукупнi доходи для визначеного типу простих боргових iнструментiв. 

МСФЗ (IFRS) 9 набирає чинностi вiдносно рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 

р. або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. 

Вплив застосування МСФЗ 9 на фiнансову звiтнiсть на майбутнi перiоди може вплинути на його 

фiнансову звiтнiсть в майбутнiх перiодах у разi виникнення подiбних транзакцiй. 

МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" встановлює єдину детальну модель облiку виручки 

за договорами з клiєнтами. Пiсля набуття чинностi МСФЗ 15 замiнить дiючi стандарти щодо 

визнання виручки, включаючи МСБО 18 "Дохiд", МСБО 11 "Будiвельнi контракти" та вiдповiднi 

iнтерпретацiї. Вiдповiдно до МСФЗ 15 виручка визнається за сумою, що вiдображає 

вiдшкодування, право на яке суб’єкт господарювання очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв 

або послуг клiєнту. За стандартом вводиться 5-етапний пiдхiд до визнання виручки: встановити 

наявнiсть контрактiв з клiєнтами; встановити зобов’язання за контрактами; визначити вартiсть 

операцiй; спiввiднести вартiсть операцiй iз зобов’язаннями, зазначеними в контрактi; виручка 

визнається, пiсля виконання зобов’язання суб’єктом господарювання.  

Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФО по визнанню виручки. Буде 

потрiбне повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування для 

рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати. На даний час Товариство 

визначає можливий вплив застосування МСФЗ 15 на фiнансову звiтнiсть Товариства в перiодi 

первiсного застосування. 

Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його 

асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством" застосовуються до випадкiв продажу або 

внеску активiв мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством.  

Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: Застосування 

виключення з вимоги про консолiдацiю» роз'яснюють, що звiльнення вiд обов'язку складати 

консолiдовану фiнансову звiтнiсть може застосовуватися материнським пiдприємством, яке є 

дочiрнiм пiдприємством iнвестицiйної органiзацiї, навiть якщо iнвестицiйна органiзацiя облiковує 

всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 10. Радою з МСФЗ 



перенесено дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, проте органiзацiя що 

застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. 

Застосування поправок до МСФЗ 10, МСФЗ 11, МСФЗ 12 та МСБО 28 суттєво не вплине на 

фiнансову звiтнiсть, оскiльки Товариство не є iнвестицiйною органiзацiєю, а також не має 

холдингових компанiй, дочiрнiх, асоцiйованих органiзацiй або спiльних пiдприємств, якi 

вiдповiдають визначенню iнвестицiйної органiзацiї.  

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї». 

Поправки до МСФЗ(IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв» є частиною iнiцiативи Ради з МСФЗ у 

сферi розкриття iнформацiї та вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, що дозволяє 

користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою 

дiяльнiстю, включаючи як змiни, обумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi 

ними. Данi поправки набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 р. або 

пiсля цiєї дати. 

Товариство очiкує, що поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансове становище i 

результати дiяльностi Товариства. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Визнання вiдкладених податкових активiв вiдносно нереалiзованих 

збиткiв» 

Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, чи обмежує податкове 

законодавство джерела прибутку оподаткування, проти якого вона може робити вирахування при 

вiдновленнi такої тимчасової рiзницi, що вiднiмається. Крiм того, поправки мiстять вказiвки 

вiдносно того, як органiзацiя повинна визначати майбутнiй прибуток оподаткування, i описують 

обставини, при яких прибуток оподаткування може передбачати вiдшкодування деяких активiв в 

сумi, що перевищує їх балансову вартiсть. 

Данi поправки набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 р. або пiсля 

цiєї дати. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя та оцiнка операцiй за виплатами на основi акцiй». 

Рада з МСФЗ внесла поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основi акцiй», в яких 

розглядаються три основнi аспекти:  

- вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй по виплатах на основi акцiй з розрахунками 

грошовими коштами; 

- класифiкацiя операцiй за виплатами на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для 

зобов'язань по податку, що утримується з джерела; 

- облiк змiни умов операцiї по виплатах на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає 

класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як 

операцiя з розрахунками пайовими iнструментами. 

Поправки набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї 

дати. 

Керiвництво Товариства очiкує, що поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансове 

становище i результати дiяльностi Товариства.  

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». 

МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФО (IAS) 17 «Оренда», 

Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявностi в угодi ознак оренди», Роз'яснення ПКР 

(SIC) 15 «Операцiйна оренда – стимул-реакцiї» та Роз'яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутi 

операцiй, що мають юридичну форму оренди». 

МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, надання i розкриття iнформацiї про 

оренду та вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi 

облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової 

оренди. 

МСФЗ (IFRS) 16 набирає чинностi вiдносно рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або 

пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування стандарту, але не ранiше дати застосування 

органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. 

Керiвництво Товариства не очiкує, що застосування цих поправок суттєво вплине на фiнансову 

звiтнiсть Товариства. 



7. Iнформацiя за сегментами 

Товариство видiляє сегмент бiзнесу як окремий компонент, який виробляє продукцiю або надає 

послуги (або групи взаємозв'язаних продуктiв або послуг) в конкретному економiчному 

середовищi, який пiддається ризикам i отримує доходи, вiдмiннi вiд витрат i доходiв тих 

компонентiв, якi властивi iншим сегментам бiзнесу.  

Для цiлей керiвництва, Товариство подiлено на наступнi операцiйнi сегменти бiзнесу:  

• Реалiзацiї вiд переробки металобрухту; 

• Реалiзацiї товарiв (металобрухту). 

Для кожного сегменту бiзнесу керiвництво Товариства, що вiдповiдальне за прийняття 

операцiйних рiшень, робить аналiз внутрiшнiх управлiнських звiтiв на щоквартальнiй основi. 

Зазначенi звiти готуються за тим же облiковим полiтикам, що i прикладена консолiдована 

фiнансова звiтнiсть. 

Сума кожної статтi сегмента, вiдображеної в таблицях, є оцiнкою, що надається вищому 

керiвниковi з операцiйної дiяльностi з метою прийняття рiшень про розподiл ресурсiв на сегмент 

та оцiнювання результатiв його дiяльностi. Керiвництво оцiнює результати дiяльностi кожного 

сегмента на основi прибутку до оподаткування. 

Товариство вiдображає в звiтностi за сегментами доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв за кожним 

продуктом та послугою, чи кожною групою подiбних продуктiв i послуг. Сума доходiв, що 

вiдображена в звiтностi за сегментами, базується на фiнансовiй iнформацiї, використанiй для 

складання консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства.  

Товариство не здiйснює подання iнформацiї щодо активiв та зобов’язань за сегментами, оскiльки 

вищий орган операцiйного управлiння не перевiряє таку iнформацiю для цiлей ухвалення рiшень. 

Аналiз доходiв вiд реалiзацiї та результатiв Товариства вiд дiяльностi по звiтним сегментам 

представлений нижче. Ефективнiсть роботи сегментiв оцiнюється за доходами вiд реалiзацiї 

сегмента та операцiйним прибутком. Доходи вiд реалiзацiї сегмента та операцiйний прибуток 

розцiнюються як найбiльш доречнi показники при оцiнцi результатiв роботи сегментiв iнших 

пiдприємств, що дiють в тих же галузях. 

Результат дiяльностi сегмента являє собою прибуток до врахування нерозподiлених 

корпоративних витрат. Нерозподiленi корпоративнi витрати включають компенсацiї керiвництву, 

представницькi витрати, витрати на утримання офiсних примiщень, iншi адмiнiстративнi витрати 

та витрати на збут. Такою є система оцiнок, яка включається у звiт для вищого органу 

операцiйного управлiння для розподiлу ресурсiв i оцiнки показникiв дiяльностi за сегментами. 

Товариство веде збутову дiяльнiсть в Українi, у зв’язку з чим Товариством не проводиться аналiз 

за географiчними сегментами. 

Представлений виручка по сегментам отримана вiд зовнiшнiх клiєнтiв. Протягом звiтного та 

минулого року продажу мiж сегментами не було.  

Iнформацiя про прибуток або збиток, а також узгодження вiдповiдних показникiв звiтних 

сегментiв iз показниками Товариства надаються у нижче наведених таблицях.  

Дохiд вiд реалiзацiї сегмента Собiвартiсть сегмента 

2016 2015 2016 2015 

Реалiзацiї вiд переробки металобрухту 1 739 827 1 479 372 1 661 971 1 408 764 

Реалiзацiї товарiв 14 036 282 483 11 706 267 948 

Iнше 601 867 26 480 572 942 30 149 

Всього 2 355 730 1 788 335 2 246 619 1 706 861 

 

Прибуток сегмента до оподаткування 

2016 2015 

Реалiзацiї вiд переробки металобрухту 77 856 70 608  

Реалiзацiї товарiв 2 330 14 535  

Iнше 28 925 (3 669) 

Всього 109 111 81 474 

 

Нерозподiленi корпоративнi витрати (69 715) (82 692) 



Iншi операцiйнi доходи/витрати, чистi 98 274 (46 468) 

Прибуток (збиток) вiд операцiйної дiяльностi 137 670 (47 686) 

Фiнансовi витрати/доходи, чистi (5 565) (4 765) 

Iншi доходи/витрати, чистi (36) - 

Прибуток до оподаткування 132 069 (52 451) 

8. Нематерiальнi активи 

Програмне забезпечення Iншi нематерiальнi активи Всього 

Первiсна вартiсть  

Станом на 31 грудня 2014 року 1 303 2 1 305  

Надходження 229 0 229  

Вибуття (29) 0 (29) 

Станом на 31 грудня 2015 року 1 503 2 1 505 

Надходження 458 0 458 

Вибуття (67) 0 (67) 

Станом на 31 грудня 2016 року 1 894 2 1 896 

Накопичена амортизацiя  

Станом на 31 грудня 2014 року (299) (1) (300) 

Амортизацiйнi нарахування (203) 0 (203) 

Вибуття 28 0 28  

Станом на 31 грудня 2015 року (474) (1) (475) 

Амортизацiйнi нарахування (242) 0 (242) 

Вибуття 64 0 64 

Станом на 31 грудня 2016 року (652) (1) (653) 

Балансова вартiсть  

Станом на 31 грудня 2014 року 1 004 1 1 005  

Станом на 31 грудня 2015 року 1 029 1 1 030  

Станом на 31 грудня 2016 року 1 242 1 1 243 

9. Основнi засоби, капiтальнi iнвестицiї 

Станом на 31 грудня основнi засоби включали наступне: 

Земля, будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Офiсне обладнання та iншi 

Всього 

Первiсна вартiсть  

Станом на 31 грудня 2014 105 840 124 501 11 574 2 261 244 176  

Надходження 4 728 11 639 - 63 16 430  

Вибуття - (1 285) (405) 543 (1 147) 

Переоцiнка/Знецiнення - - - - -  

Станом на 31 грудня 2015 110 568 134 855 11 169 2 867 259 459  

Надходження 1 929 8 892 2 447 54 12 235 

Вибуття/перемiщення - (992) - (1 112) (1 017) 

Переоцiнка/Знецiнення - - - - -  

Станом на 31 грудня 2016 112 497 142 755 13 616 1 809 270 677 

 

Накопичена амортизацiя  

Станом на 31 грудня 2014 (17 070) (26 048) (4 933) (393) (48 444) 

Амортизацiйнi нарахування за рiк (7 790) (22 522) (926) (58) (31 296) 

Лiквiдовано при вибуттi - 766 257 182 1 205 

Знецiнення - 5 122 85 - 5 207 

Станом на 31 грудня 2015 (24 860) (42 682) (5 517) (269) (73 328) 

Амортизацiйнi нарахування за рiк (7 845) (11 370) (577) (229) (20 021) 

Лiквiдовано при вибуттi/перемiщеннi 1 309 979 - 17 2 305 

Знецiнення/зменшення корисностi - - - - - 

Станом на 31 грудня 2016 (31 396) (53 073) (6 094) (481) (91 044) 

 



Балансова вартiсть  

Станом на 31 грудня 2014 88 770 98 453 6 641 1 868 195 732 

Станом на 31 грудня 2015 85 708 92 173 5 652 2 598 186 131 

Станом на 31 грудня 2016 81 101 89 682 7 522 1 328 179 633 

Основнi засоби облiковуються за переоцiненою вартiстю. Остання переоцiнка проводилась 

експертами-оцiнювачами. Результати оцiнки основних засобiв та капiтальних iнвестицiй були 

вiдображенi Товариством на 01.01.2013 р.  

Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв облiковується за переоцiненою сумою, яка є його 

справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та 

подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Об'єкти основних засобiв 

переоцiнюються, якщо залишкова вартiсть об'єкта суттєво (на 10 % та бiльше) вiдрiзняється вiд 

його справедливої вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму 

дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей об'єкт. 

У 2016 роцi не вiдбулося вiдновлення збиткiв вiд зменшення корисностi основних засобiв та 

капiтальних iнвестицiй дочiрнього пiдприємства ТОВ «Луганський комбiнат Втормет», що 

знаходиться на тимчасово окупованiй територiї України. 

Товариство вважає, що справедлива вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016 вiдповiдає її 

балансовiй вартостi з урахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв та капiтальних iнвестицiй вiднесена до Рiвня 3 (з 

iстотними неспостережуваними вихiдними даними) iєрархiї джерел справедливої вартостi. 

Iнформацiя про iєрархiю джерел справедливої вартостi розкрита в Примiтцi 5. 

Станом на 31 грудня 2016 р. до складу основних засобiв були включенi повнiстю амортизованi 

активи первiсною вартiстю 31 005 тис. грн. (вiдповiдно у 2015: 17 376 тис. грн.):  

2016 2015 

Будiвлi та споруди 3 446 285 

Машини та обладнання 20 517 10 491 

Транспортнi засоби 6 036 6 385 

Iншi основнi засоби 1 006 215 

Всього 31 005 17 376 

 

Капiтальнi iнвестицiї станом на 31 грудня включали наступне: 

2016 2015 

Капiтальне будiвництво 5790 3 641  

Аванси 1 999 1 129 

Iнше 615 62  

Всього 8 404 4 832  

Рух капiтальних iнвестицiй було представлено наступним чином: 

Станом на 31 грудня 2014 7 932  

Надходження 15 912  

Вибуття (перемiщення) (19 012) 

Знецiнення - 

Станом на 31 грудня 2015 4 832 

Надходження 16 252 

Вибуття/перемiщення (12 696) 

(Знецiнення)/поновлення знецiнення 16 

Станом на 31 грудня 2016 8 404 

Станом на 31.12.2016 р. в якостi забезпечення договорiв поруки материнського пiдприємства було 

передано у заставу рухоме та нерухоме майно, балансова вартiсть якого станом на 31.12.2016 р. 

складала 131 595 тис. грн. (станом на 31.12.2015 – 142 725 тис.грн.). 

У фiнансову оренду об’єкти основних засобiв не надавались. 

10. Вiдстроченi податковi активи та податок на прибуток 

На 31 грудня 2016 р. установлена законодавством ставка оподаткування прибутку становить 18% 

(31 грудня 2015 р.: 18%).  



Основнi компоненти витрат/(вiдшкодувань) податку на прибуток були представленi таким чином: 

Прибутки та збитки 2016 2015 

Поточнi витрати з податку на прибуток 5 453 3 237 

Витрати/(доходи) з вiдстроченого податку на прибуток, вiдображеного у складi консолiдованого 

прибутку або збитку ( 11) (4 823)  

Витрати/(доходи) з податку на прибуток 5 442 (1 586)  

Iнший сукупний дохiд 2016 2015 

Вiдстрочений податок на прибуток, що виникає внаслiдок визнання актуарних прибуткiв/збиткiв, 

у iншому сукупному доходi ( 7) 242  

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом ( 7) 242  

Узгодження прибутку до оподаткування та витрат з податку на прибуток було представлене таким 

чином: 

2016 2015 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 132 069 (52 451)  

Очiкуваний податок на прибуток за встановленими податковими ставками (23 772) 9 441  

Податковий ефект витрат, якi не пiдлягають вирахуванню для цiлей оподаткування та iншi рiзницi 

18 330 (7 855)  

(Витрати)/вiдшкодування податку на прибуток (5 442) 1 586  

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 37 (1 346)  

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом ( 7) 242  

(Витрати)/вiдшкодування податку на прибуток ( 7) 242  

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 

року оцiнювались за податковими ставками (18%), якi, як очiкується, будуть застосовуватись у 

перiодi, у якому передбачається реалiзувати вiдповiднi тимчасовi рiзницi. 

Iнформацiя щодо виникнення вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань була представлена 

таким чином: 

Вiдстроченi податковi активи, якi виникають iз: 2016 Визнано у прибутку або збитку Визнано у 

iншому сукупному доходi 2015 

Оцiнки вартостi основних засобiв 195 - - 195  

Резерв знецiнення iнвестицiй 50 - -- 50  

Забезпечення виплат персоналу (пенсiйних зобов’язань) 1 010 ( 1) 7 1 004  

Резерву вiдпусток та премiй 182 ( 421) - 603  

Резерву на виробничi запасiв 207 37 - 170  

Резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi 3 435 1 156 - 2 279  

Вiдстроченi податковi активи 5 079 771 7 4 301  

 

Вiдстроченi податковi зобов’язання, якi виникають iз:  

Оцiнки вартостi основних засобiв (3 419) (760) - (2 659)  

Iнших оподатковуваних рiзниць - - - -  

Вiдстроченi податковi зобов’язання (3 419) (760) (2 659)  

Чиста вiдстрочена податкова позицiя 1 660 11 7 1 642  

Товариство також очiкує, що майбутнiй прибуток до оподаткування буде достатнiм для реалiзацiї 

вiдстроченого податкового активу станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року. 

11. Запаси 

Станом на 31 грудня запаси включали наступне: 

2016 2015 

Сировина 126 351 44 355 

Готова продукцiя 22 403 5 956 

Товари 593 70 

Резерв на знецiнення (1 152) (946) 

Всього 148 195 49 435 

Станом на 31.12.2016 р. та на 31.12.2015 р. запаси вiдображенi в балансi за найменшою iз 

собiвартостi, або чистої вартостi реалiзацiї з урахуванням створеного резерву на знецiнення, який 



розраховано у вiдповiдностi до облiкової полiтики пiдприємства.  

Станом на 31.12.2016 чиста вартiсть запасiв дочiрнього пiдприємства, що знаходиться на 

тимчасово окупованiй територiї України, по оцiнцi керiвництва Товариства дорiвнює нулю. У 

2016 роцi не вiдбулося вiдновлення знецiнення цих запасiв. 

Станом на 31.12.2016 р. в якостi забезпечення договорiв поруки материнського пiдприємства були 

переданi у заставу оборотнi активи (сировина та готова продукцiя) на загальну суму 129 856 тис. 

грн. (станом на 31.12.2015 - 93 158 тис. грн.). 

12. Торгова дебiторська заборгованiсть та аванси виданi 

Станом на 31 грудня передплати та торгова дебiторська заборгованiсть включали наступне: 

2016 2015 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 368 949 272 142 

Резерв на знецiнення торгової дебiторської заборгованостi (2 223) (2 567) 

Всього 366 726 269 575 

Аванси виданi 292 262 45 411  

Резерв на знецiнення авансiв виданих (15 922) (10 005) 

Всього 276 340 35 406 

У 2016 роцi не вiдбулося вiдновлення резерву на знецiнення торгової дебiторської заборгованостi 

та авансiв виданих дочiрнього пiдприємства, що знаходиться на тимчасово окупованiй територiї 

України. 

Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi щодо передплат та 

торгової дебiторської заборгованостi за звiтний перiод: 

Резерв на дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги Резерв на дебiторську 

заборгованiсть за виданими авансами Всього 

Залишок на 31.12.14 2 668 7 616 10 284 

Нарахування резерву протягом 2015 р. - 2 389 2 389 

Використано у 2015 р. (101) - (101) 

Залишок на 31.12.15 2 567 10 005 12 572 

Нарахування резерву протягом 2016 р. 195 6 264 6 459 

Використано у 2016 р. (539) (347) (886) 

Залишок на 31.12.16 2 223 15 922 18 145 

13. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включала наступне: 

2016 2015 

Податок на додану вартiсть до вiдшкодування 1 489 - 

Передоплата податку на прибуток пiдприємств - 1 258 

Передоплати за iншими податками 21 435 

Всього 1 510 1 693 

14. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  

Станом на 31 грудня iнша поточна дебiторська заборгованiсть включала наступне: 

2016 2015 

Розрахунки по претензiям 2 265 2 244 

Розрахунки з iншими дебiторами 4 091 10 458 

Разом 6 356 12 702 

Резерв на знецiнення (917) (363) 

Всього 5 439 12 339 

Витрати майбутнiх перiодiв 35 17 

У 2016 роцi не вiдбулося вiдновлення резерву на знецiнення iншої поточної дебiторської 

заборгованостi дочiрнього пiдприємства, що знаходиться на тимчасово окупованiй територiї 

України, який на 31.12.2014 р. Товариство створило та визнало у сумi 14 тис. грн. у складi iнших 

операцiйних витрат. 

Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi щодо iншої 

дебiторської заборгованостi була представлена таким чином: 

2016 2015 



Залишок на початок року 363 368 

Змiна резерву, визнана у складi звiту про сукупнi доходи/(збитки) 560 (5) 

Суми, списанi за рахунок резерву (6) - 

Залишок на кiнець року 917 363 

15. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Станом на 31 грудня грошовi кошти та короткостроковi депозити складалися з наступного: 

2016 2015 

Грошовi кошти на рахунках в банках в нацiональнiй валютi 2 136 567 

Грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - - 

Всього 2 136 567 

16. Власний капiтал 

Статутний капiтал  

У звiтному перiодi Товариством не змiнювався розмiр Статутного капiталу. Акцiї у складi 

статутного капiталу за окремими типами та категорiями: - кiлькiсть випущених акцiй на початок 

та кiнець звiтного перiоду становить 259 504 000 простих iменних акцiй, якi повнiстю сплаченi за 

вартiстю не нижче номiнальної; - номiнальна вартiсть одної акцiї становить 0,25 грн.; - протягом 

звiтного перiоду кiлькiсть акцiй не змiнювалась. 

Станом на 31.12.2016 у власностi Держави акцiй Товариства немає. Акцiй, зарезервованих для 

випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами немає. У зв'язку з тим, що привiлейованi акцiї 

не випускались, дивiдендiв, не сплачених станом на 31.12.2016 р., по ним немає. У 2016 та 2015 

роках рiшення про нарахування та сплату дивiдендiв зборами акцiонерiв не приймались. 

Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% акцiй в статутному капiталi Товариства, 

була представлена таким чином станом на 31.12.2016: 

Найменування Частка в статутному капiталi (%) Кiлькiсть акцiй у володiннi, шт. Номiнальна 

вартiсть акцiй, грн. 

INTERPIPE LIMITED, КIПР 98,6699 256052278 64 013 069,5 

IНШI ЮРИДИЧНI ОСОБИ 0,19846 515003 128750,75 

ФIЗИЧНI ОСОБИ 1,13166 2936719 734179,75 

Разом 100% 259504000 64876000 

Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% акцiй в статутному капiталi Товариства, 

була представлена таким чином станом на 31.12.2015: 

Найменування Частка в статутному капiталi (%) Кiлькiсть акцiй у володiннi, шт. Номiнальна 

вартiсть акцiй, грн. 

INTERPIPE LIMITED, КIПР 98,6699 256052278 64 013 069,5 

IНШI ЮРИДИЧНI ОСОБИ 0,19846 515003 128750,75 

ФIЗИЧНI ОСОБИ 1,13166 2936719 734179,75 

Разом 100% 259504000 64876000 

Материнською органiзацiєю Товариства є INTERPIPE LIMITED (Кiпр). Згiдно положень Закону 

України «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним 

шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та 

iнформацiї, яка викладена у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – 

пiдприємцiв та громадських формувань, станом на дату фiнансової звiтностi кiнцевий 

бенефiцiарний власник (контролер) в учасника (засновника) юридичної особи – вiдсутнiй. 

Акцiонери Товариства мають право: 

- брати участь в управлiннi справами Товариства в порядку, визначеному Статутом;  

- брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди). Право на 

отримання частки прибутку (дивiдендiв) пропорцiйно частцi кожного з учасникiв мають особи, якi 

є акцiонерами Товариства на початок строку виплати дивiдендiв; 

- отримувати всю iнформацiю про свiй особовий рахунок, а також iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення рiчнi 

баланси, звiти Товариства про його дiяльнiсть, протоколи зборiв; 

- вийти з Товариства в установленому законодавством порядку; 

- отримати частину вартостi майна Товариства у випадку його лiквiдацiї пропорцiйно номiнальнiй 



вартостi належних їм акцiй Товариства; 

- продати, подарувати, обмiняти, дати пiд заставу, успадкувати, оформити заповiт на всi або 

частину акцiй, що йому належать; 

- мати переважне право на придбання акцiй Товариства подальших емiсiй;  

- передавати управлiння своїми акцiями (в тому числi право голосу) iншiй особi;  

- iншi будь-якi права, передбаченi чинним законодавством. 

Прибуток (збиток) на акцiю. 

Базовий прибуток на одну акцiю розраховується подiленням прибутку або збитку на 

середньорiчну кiлькiсть простих акцiй у обiгу на протязi року без урахування власних акцiй, 

викуплених у акцiонерiв. 

У Товариства не має простих акцiй, що потенцiйно розбавляють прибуток на акцiю, тому 

скоригований прибуток на просту акцiю вiдповiдає базовому прибутку. Таким чином прибуток на 

акцiю у результатi дiяльностi, що триває розраховується наступним чином: 

2016 рiк 2015 рiк 

Прибуток (збиток) за рiк, який належить акцiонерам Товариства (власникам материнської 

компанiї) – (в тис. грн.)  

126 630  

(50 861) 

Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в обiгу - (в тис. акцiй) 259 504 259 504 

Базовий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю, що належать акцiонерам 

Товариства (власникам материнської компанiї) - (в гривнях на одну акцiю)  

0,48797  

(0,19601) 

Капiтал у дооцiнках 

Капiтал у дооцiнках складається з резерву переоцiнки основних засобiв. Основнi засоби 

облiковуються за переоцiненою вартiстю. Остання переоцiнка проводилась експертами - 

оцiнювачами станом на 30.06.2012 р. Результати оцiнки основних засобiв та капiтальних 

iнвестицiй були вiдображенi Товариством на 01.01.2013 р. з врахуванням накопиченої амортизацiї 

за друге пiврiччя 2012 р.  

Товариство щороку здiйснює перенесення сум з iншого додаткового капiталу до складу 

нерозподiленого прибутку в розмiрi рiзницi мiж сумою амортизацiї, що розраховується виходячи з 

переоцiненої балансової вартостi активу, i сумою амортизацiї, що розраховується виходячи з 

первiсної вартостi активу. При вибуттi активу сума iншого додаткового капiталу, яка стосується 

цього активу, переноситься Товариством до складу нерозподiленого прибутку.  

На 31.12.2016 р. та 31.12.2015 р. резерв переоцiнки основних засобiв та капiтальних iнвестицiй 

вiдображено iз врахуванням амортизацiї резерву переоцiнки, що вiдображається у 

консолiдованому звiтi про власний капiтал у рядку «Iншi змiни в капiталi». У 2016 роцi сума 

такою амортизацiї резерву переоцiнки становила 8 946 тис. грн. 

Резервний капiтал  

Станом на 31.12.2016 резервний капiтал Товариства склав 4 848 тис. грн. (станом на 31.12.2015 - 4 

848 тис. грн.). 

17. Зобов'язання з виплат персоналу 

Станом на 31 грудня iншi довгостроковi зобов’язання включали наступне: 

2016 2015 

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 4655 4 795 

Поточнi забезпечення витрат персоналу 958 784 

Всього 5 613 5 579 

Товариство має законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному пенсiйному 

фонду України суми додаткових пенсiй, що виплачуються деяким категорiям колишнiх i 

працюючих спiвробiтникiв Товариства. Згiдно данiй програмi, працiвники Товариства, якi мають 

стаж роботи у шкiдливих умовах працi, i, таким чином, мають право на достроковий вихiд на 

пенсiю, також мають право на додатковi виплати, якi фiнансуються Товариством i сплачуються 

Державним пенсiйним фондом України.  



Також Товариство має договiрнi зобов'язання з виплати одноразової суми при виходi на пенсiю 

працiвникам, якi мають тривалий стаж роботи, i певним пенсiйним пiльгам згiдно з колективним 

договором. Данi зобов'язання пiдпадають пiд визначення пенсiйної програми з визначеною 

виплатою.  

У нижче наданих таблицях наведенi компоненти витрат по пенсiйним виплатам, визнанi у звiтi 

про сукупний дохiд, i суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан. Витрати по пенсiйним виплатам 

включенi у витрати на зарплату та вiдповiднi витрати у складi собiвартостi реалiзованої продукцiї. 

Витрати по вiдсотках вiдображенi в статтi фiнансових витрат. Актуарнi збитки включенi до складу 

iншого сукупного доходу. 

1. «Винагороди по закiнченню трудової дiяльностi».  

Суми, визнанi у звiтi про фiнансовi результати 2016  

2015 

Вартiсть поточних послуг 90 98 

Вартiсть послуг попереднiх перiодiв (88) (435) 

Процентнi витрати в пенсiйних зобов'язаннях 758 608 

Всього витрат по виплатам 760 271 

Суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан 

Показники змiн поточної вартостi пенсiйних зобов'язань: 2016 2015 

Зобов’язання по плану зi встановленими виплатами станом на 1 сiчня 4 459 3 800 

Вартiсть поточних послуг 90 98 

Процентнi витрати в пенсiйних зобов'язаннях 758 608 

Актуарнi збитки, визнанi у складi iншого сукупного доходу 311 998 

Оплаченi зобов'язання (552) (610) 

Вартiсть послуг попереднiх перiодiв (88) (435) 

Зобов'язання по плану зi встановленими виплатами станом на 31 грудня 4 978 4 459 

У Товариства iснує iнша програма виплат працiвникам: виплати до ювiлею, якi охоплюють всiх 

працiвникiв, а також пенсiонерiв Товариства, що отримують цi пiльговi виплати, передбаченi 

колективним договором. 

У нижче наданих таблицях наведенi компоненти витрат по iншим довгостроковим виплатам, 

визнанi у звiтi про сукупнi доходи та збитки, i суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан у 

вiдношеннi даного плану. Витрати по даним виплатам включенi у витрати на зарплату та 

вiдповiднi витрати у складi собiвартостi реалiзованої продукцiї. Витрати по вiдсотках вiдображенi 

в статтi фiнансових витрат. Актуарнi збитки включенi до складу iншого сукупного доходу. 

2. «Iншi довгостроковi винагороди».  

Суми, визнанi у звiту про фiнансовi результати 2016 2015 

Вартiсть поточних послуг 78 61 

Процентнi витрати в пенсiйних зобов'язаннях 190 122 

Всього витрат по виплатам 268 183 

Суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан 

Показники змiн поточної вартостi пенсiйних зобов'язань: 2016 2015 

Зобов’язання по плану зi встановленими виплатами станом на 1 сiчня 1120 765 

Вартiсть поточних послуг 78 61 

Процентнi витрати в пенсiйних зобов'язаннях 190 122 

Актуарнi збитки, визнанi у складi iншого сукупного доходу (348) 346 

Оплаченi зобов'язання (405) (174) 

Зобов'язання по плану зi встановленими виплатами станом на 31 грудня 635 1 120 

Основнi припущення, використанi для цiлей актуарної оцiнки, були представленi таким чином: 

2016 2015 

Ставка дисконтування 16.0% 17.0% 

Ставка iнфляцiї 8.0% 8.0% 

Коефiцiєнт плинностi кадрiв 12.0% 8.0% 

Коефiцiєнт збiльшення розмiру зарплати та пенсiї 6% 8.0% 

Смертнiсть 97% 97% 



Вiк та стаж виходу на пенсiю, перiод виплати пенсiй Згiдно законодавства України 

 

Аналiз чутливостi за пенсiйними планами 

Актуарний метод передбачає використання рiзних припущень щодо ставки дисконтування, 

зростання заробiтної плати в майбутньому, рiвня смертностi i зростання пенсiй, якi можуть 

вiдрiзнятися вiд фактичних результатiв в майбутньому. 

Припущення про розмiр ставки дисконтування та iнших параметрiв приводять до виникнення 

невизначеностей в оцiнках, в результатi чого може виникнути значний ризик суттєвого 

коригування зобов'язань як в сторону їх зменшення, так i - збiльшення.  

Оскiльки в Українi, як правило, вiдсутнi достовiрнi ринковi данi, управлiнський персонал 

використовує власнi припущення при розрахунку зобов’язань на кожну звiтну дату. Фактичнi 

результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених на звiтну дату. 

Ставка дисконту розраховується на основi ринкової доходностi на звiтну дату високоякiсних 

державних облiгацiй, скоригованої на оцiненi впливи рiзниць у строках обiгу та погашення. 

Темпи зростання заробiтної плати та пенсiй ґрунтується на очiкуваних майбутнiх темпах iнфляцiї 

в Українi, опублiкованих у вiдкритих джерелах. Данi показники є схильними до 

макроекономiчних та полiтичних ризикiв. 

Чутливiсть зобов’язань з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi (за планами з 

визначеними виплатами) до основних актуарних припущень представлена таким чином: 

 

Аналiз чутливостi за пенсiйними планами 

Змiна параметру - 1,0 % + 1,0 % 

Параметр Змiна зобов’язань, % 

Зростання заробiтної плати -3,76% 4,29% 

Ставка дисконтування 6,99% -6,18% 

Плиннiсть кадрiв -0,27% 0,23% 

Iнфляцiя -1,26% 1,40% 

Окрiм описаних вище програм iз визначеними виплатами, Товариство не мало зобов’язань з 

виплати iнших додаткових пенсiй, медичної допомоги пiсля виходу на пенсiю, страхових виплат, 

вихiдної допомоги або iнших компенсацiйних пiльг перед теперiшнiми або колишнiми 

працiвниками, якi пiдлягають нарахуванню. 

Поточнi зобов'язання з виплат працiвникам 

2016 2015  

Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi 6942 6 505 

Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування 1487 942 

Всього 8 429 7 447 

 

Зобов'язання по резерву невикористаних вiдпусток та невиплачених премiй представленi в 

поточнiй кредиторськiй заборгованостi за розрахунками з оплати працi.  

Нарахованi витрати на персонал за звiтний перiод вiдображенi у примiтках 22, 23, 24. 

Середньооблiкова чисельнiсть персоналу Групи по категорiям згiдно наведена у таблицi нижче за 

2016 та 2015 роки: 

2016 2015 

Робочi 321 464 

Керiвники 60 85 

Фахiвцi 102 129 

Разом середня кiлькiсть працiвникiв 483 678 

18. Iншi довгостроковi зобов’язання, позики та займи 

Станом на 31 грудня 2016 року позики були представленi таким чином:  

31 грудня 2016 року 

Банк / Iнша установа Термiн погашення Забезпеченi /не забезпеченi Вид Валюта Ефективна % 

ставка Залишок (тис.грн.) 

INTERPIPE LIMITED 06.08.2019 не забезпеченi обiговi кошти дол.США 18% 26 647  



Всього 26 647  

 

 

 

Станом на 31 грудня 2015 року позики були представленi таким чином:  

31 грудня 2015 року 

Банк / Iнша установа Термiн погашення Забезпеченi /не забезпеченi Вид Валюта Ефективна % 

ставка Залишок (тис.грн.) 

INTERPIPE LIMITED 06.08.2019 не забезпеченi обiговi кошти дол.США 18% 23 521 

Всього 23 521 

Протягом 2016 року руху кредитних коштiв не було, тобто залишок коштiв станом на 31.12.2016 у 

валютi не змiнився та становить 980 тис. доларiв США. Збiльшення суми зобов’язання по позикам 

пов’язано зi змiною курсу долара до гривнi. Аналiз чутливостi змiни курсу валют та її вплив на 

консолiдовану фiнансову звiтнiсть наведено у Примiтцi 31. 

Загальна сума нарахованих вiдсоткiв щодо зазначеної позики у 2016 роцi становила 4 672 тис. грн. 

(179,34 тис. доларiв США.) та визнана у фiнансових витратах (Примiтка 28). 

Протягом 2016 року Товариство отримувало та повертало короткостроковi кредити банкiв. Всього 

за перiод за такими кредитами було нараховано та сплачено 43 тис. грн., що визнано у фiнансових 

витратах (Примiтка 28). 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями на 31.12.16 склала 68 

тис. грн. (на 31.12.15 – 68 тис. грн.). 

Iншi довгостроковi зобов’язання з iншими кредиторами станом на 31.12.16 склали 197 тис. грн., 

станом на 31.12.15 – 262 тис. грн. Зазначенi довгостроковi зобов’язання не дисконтуються, у 

зв’язку з не суттєвiстю впливу дисконтування. 

19. Торгова кредиторська заборгованiсть  

Станом на 31 грудня торгова кредиторська заборгованiсть включала наступне: 

2016 2015 

Торгова кредиторська заборгованiсть 66 476 257 296 

Всього 66 476 257 296 

В 2016 роцi зобов’язання дочiрнього пiдприємства ТОВ «Луганський комбiнат Втормет» були 

визнанi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi у складi доходiв у сумi 112 217 тисяч гривень у 

зв’язку з закiнченням строку позовної давностi (Примiтка 25). 

20. Iншi поточнi зобов’язання 

2016 2015 

Аванси отриманi 529 375 190 454 

Всього 529 375 190 454 

 

 

2016 2015 

Розрахунки з податку на прибуток 1 102 295 

Розрахунки з ПДВ та iншими податками 2 710 1 884 

Всього по розрахункам з бюджетом 3 812 2 179 

До складу статтi «Iншi поточнi зобов’язання» станом на 31 грудня включенi наступнi 

зобов’язання: 

2016 2015 

Заборгованiсть по нарахованим вiдсоткам 14 669 8 644 

Розрахунки з iншими кредиторами 183 522 41 358 

Розрахунки з пiдзвiтними особами 6 8 

Всього 198 196 50 010 

21. Виручка вiд реалiзацiї  

Станом на 31 грудня Виручка вiд реалiзацiї включала наступне: 

2016 2015 

Виручка вiд реалiзацiї брухту 2 316 465 1 759 065 



Доходи вiд наданих послуг 25 327 26 420 

Iншi доходи 13 938 2 850 

Всього 2 355 730 1 788 335 

22. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї  

Станом на 31 грудня собiвартiсть реалiзованої продукцiї включала наступне: 

2016 2015 

Сировина (Матерiали) 1 512 418 1 312 381 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 33 263 31 272  

Енерговитрати та комунальнi витрати 9 741 9 089  

Амортизацiя основних засобiв 13 100 14 171  

Ремонт та обслуговування основних засобiв 18 147 9 172  

Витрати за поточнi послуги за пенсiйними зобов’язаннями iз визначеними виплатами (Примiтка 

17) 168 159 

Витрати (прибуток) за минулi послуги (Примiтка 17) (88) (435) 

Iншi загальновиробничi витрати 121 410 29 674  

Собiвартiсть товарiв 552 649 267 284  

Змiна залишкiв запасiв (14 189) 34 094  

Всього 2 246 619 1 706 861 

23. Адмiнiстративнi та загальногосподарськi витрати 

Станом на 31 грудня адмiнiстративнi та загальногосподарськi витрати включали наступне: 

2016 2015 

Витрати на страхування та охорону 3 455 2 583 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 22 500 26 203 

Витрати на вiдрядження 475 464 

Аудиторськi, юридичнi та консультацiйнi послуги 578 871 

Комiсiйнi банкiв 126 240 

Телекомунiкацiйнi, поштовi послуги i доставка 369 482 

Комунальнi послуги 524 929 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 1 483 1 062 

Оренда 16 864 9 529 

Ремонт та обслуговування 132 454 

Податки 1586 217 

Iншi витрати 5 786 4 609 

Всього 53 878 47 643 

24. Витрати на реалiзацiю та збут 

Станом на 31 грудня витрати на реалiзацiю та збут включали наступне: 

2016 2015 

Транспортнi витрати 13 064 29 927 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 16 690 

Резерв сумнiвних боргiв 195 482 

Iншi витрати 2 562 3 950 

Всього 15 837 35 049 

 

25. Iншi операцiйнi доходи  

Станом на 31 грудня iншi операцiйнi доходи включали наступне: 

2016 2015 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 122 547 1 913  

Чистий прибуток / (збиток) вiд реалiзацiї основних засобiв 4 3 247  

Iншi 7 323 2 278  

Всього 129 874 7 438  

26. Iншi операцiйнi витрати  

Станом на 31 грудня iншi операцiйнi витрати включали наступне: 

2016 2015 



Знецiнення необоротних активiв - 5 378 

Знецiнення та списання запасiв 3 070 12 361 

Витрати по операцiям соцiального характеру 900 424 

Пенi та штрафи 961 1 630 

Чистий збиток /(прибуток) вiд руху резерву по сумнiвних боргах по iншiй дебiторськiй 

заборгованостi, авансам виданим 6 859 7 471 

Збитки вiд курсової рiзницi 4 705 9 848 

Збитки вiд нестач та втрат 756 11 292 

Амортизацiя невиробничих необоротних активiв 1 201 223 

Iншi виплати працiвникам та нарахування на них 2 383 1 947 

Iншi послуги 3 659 1 480 

Iншi операцiйнi витрати 7 106 1 852 

Всього 31 600 53 906 

27. Фiнансовi доходи 

Станом на 31 грудня фiнансовi доходи включали наступне: 

2016 2015 

Вiдсотковi доходи вiд банку за користування коштами 98 2 

Всього 98 2 

 

28. Фiнансовi витрати 

Станом на 31 грудня фiнансовi витрати включали наступне: 

2016 2015 

Вiдсотки за пенсiйними зобов’язаннями iз визначеними виплатами (Примiтка 17) 948 730 

Вiдсотки по кредитам та позикам 4 715 4 037 

Всього 5 663 4 767 

29. Потенцiйнi зобов'язання та операцiйнi ризики 

Середовище дiяльностi та ризики, притаманнi Українi 

На ринки країн, якi розвиваються, такi як Україна, впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, 

правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими 

ринками. Закони та нормативнi акти, якi впливають на провадження господарської дiяльностi в 

Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн та iснує можливiсть їх довiльного тлумачення. 

Майбутнiй економiчний напрям розвитку України великою мiрою залежить вiд ефективностi 

економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає уряд країни, разом зi змiнами в 

юридичному, регулятивному та полiтичному середовищi. У результатi вище означеного, 

дiяльностi в Українi притаманнi ризики, якi не типовi для країн з розвиненою ринковою 

економiкою. 

Полiтично-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася за останнi роки. Полiтичнi та 

соцiальнi протести, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, призвели до поглиблення 

iснуючої в країнi економiчної кризи, зростання дефiциту державного бюджету та подальшого 

скорочення валютних резервiв Нацiонального банку України, результатом чого стало зниження 

суверенних кредитних рейтингiв України. З 2014 року, пiсля девальвацiї нацiональної валюти, 

Нацiональний банк України увiв ряд адмiнiстративних обмежень на операцiї з обмiну валют, а 

також здiйснив перехiд на режим плаваючого ринкового курсу обмiну. Всi цi фактори призвели до 

значного погiршення лiквiдностi та достатньо жорстких умов кредитування. Кiнцевий результат 

розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть 

мати подальший серйозний негативний вплив на економiку України. 

На дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства буде впливати полiтичний розвиток України, 

включаючи вплив iснуючого та майбутнього законодавства та податкового регулювання. Такi 

чинники та їх вплив на Товариство можуть суттєво вплинути на можливiсть Товариства 

продовжувати свою дiяльнiсть. Управлiнський персонал вважає, що такий вплив на Товариство є 

не бiльшим, нiж на iншi подiбнi пiдприємства України. 

Хоча управлiнський персонал Товариства вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку 

стабiльностi дiяльностi Товариства, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть 



ситуацiї у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та 

фiнансовий стан Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити 

неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо 

впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан 

Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського 

персоналу. Ця фiнансова звiтнiсть не включає коригувань у зв’язку з впливом подiй в Українi, якi 

мали мiсце пiсля звiтної дати. 

Зобов'язання за контрактами 

Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не мало контрактних зобов’язань з придбання 

основних засобiв. 

Зобов'язання за операцiйною орендою - Товариство у якостi орендаря 

Товариство уклало угоди оренди примiщень. Строк договору оренди становить один рiк з 

можливiстю поновлення. 

Юридичнi питання 

В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача за окремими 

судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по 

зобов'язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого 

негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Товариства. 

Станом на 31.12.2016 Товариство не оцiнює ймовiрнiсть програшу у судових справах в яких 

являється вiдповiдачем, тому забезпечення на сплату коштiв за даними позовами не нарахованi. 

У першому кварталi 2017 року згiдно мирової угоди щодо врегулювання спору та зняття 

зустрiчних вимог та претензiй Товариства та ТОВ «Компанiя МЕТ-IНВЕСТ» було проведено 

зменшення дебiторської та кредиторської заборгованостi на суму 4 514 тис. грн., та в результатi 

чого дебiторська заборгованiсть ТОВ «Компанiя МЕТ-IНВЕСТ» перед Товариством склала 1 378 

тис. грн. 

Обтяження у використання майна 

Станом на 31.12.2016 Товариством в якостi забезпечення договорiв поруки Товариства було 

передано у заставу рухоме та нерухоме майно, балансова вартiсть якого склала 131 595 тис. грн., 

та оборотнi активи (запаси) на загальну суму 129 856 тис. грн. 

Податковi та регулятивнi ризики 

Для української системи оподаткування характерними є наявнiсть численних податкiв та 

законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися ретроспективно, мати рiзне 

трактування, а в деяких випадках є суперечливим. З 01.01.2015 р. вступили в дiю суттєвi змiни до 

податкового законодавства, якi суттєво вплинули на систему оподаткування ПДВ та податком на 

прибуток пiдприємств. 

У результатi загалом нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi мiсцевi фiскальнi органи 

придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв’язку з цим мiсцеве та загальнодержавне 

податкове законодавство постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки його 

непослiдовного застосування, тлумачення та виконання. Недотримання законiв та нормативних 

вимог може призвести до накладання суттєвих штрафiв та нарахування значної пенi. У результатi 

майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов’язання, якi не 

вiдповiдатимуть податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне 

податки, а також штрафи i пеня, розмiри яких можуть бути суттєвими.  

Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i 

державною податковими адмiнiстрацiями та Мiнiстерством фiнансiв i iншими державними 

органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi за 

законодавством уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню та 

вiдсотки. 

Цi факти створюють бiльш серйознi податковi ризики в Українi, нiж тi, якi є типовими для країн з 

бiльш розвиненими системами оподаткування. Керiвництво Товариства вважає, що податковi 

зобов’язання визнанi у цiй фiнансовiй звiтностi є адекватними, ґрунтуючись на власнiй 

iнтерпретацiї податкового законодавства, офiцiйних тверджень та рiшень судiв. Однак, 

iнтерпретацiї вiдповiдних контролюючих органiв можуть бути iншими, а ефект на фiнансову 



звiтнiсть, якщо такi контролюючi органи будуть успiшнi у застосуваннi своїх iнтерпретацiй, 

можуть бути суттєвими. 

Питання, пов’язанi з охороною навколишнього природного середовища. 

На даний момент Товариство не складає довгострокового плану по вiдповiдностi за 

природоохоронними заходами, оскiльки в законодавствi вiдсутня чiтко прописана система заходiв 

щодо дотримання його вимог. Потенцiйнi зобов’язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiн 

суттєвих норм i законодавства, а також судових процесiв, не пiдлягають оцiнцi, але можуть надати 

суттєвий вплив. При iснуючому порядку забезпечення дотримання вимог дiючого законодавства 

керiвництво вважає, що значнi зобов’язання, якi б виникали внаслiдок нанесення збитку 

навколишньому середовищу, вiдсутнi. 

30. Операцiї з пов’язаними сторонами 

У вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони», сторони вважаються 

пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснювати 

значний вплив на дiяльнiсть iншої сторони в процесi прийняття фiнансових або операцiйних 

рiшень. При розглядi кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага придiляється змiсту 

вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi. 

Пов'язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не здiйснювали б непов'язанi особи, також 

операцiї мiж пов'язаними особами можуть бути здiйсненi не на тих самих умовах, що й операцiї з 

непов'язаними особами. Керiвництво вважає, що Товариство здiйснює вiдповiднi процедури для 

визначення та вiдповiдного розкриття операцiй з пов'язаними сторонами. 

Перелiк пов'язаних сторiн та характер зв’язку представлено наступним чином: 

ТОВ МЗ Днiпросталь пiдприємство пiд спiльним контролем 

ТОВ IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ пiдприємство пiд спiльним контролем 

ТОВ IНТЕРПАЙП УКРАЇНА пiдприємство пiд спiльним контролем 

ТОВ IНТЕРПАЙП НIКОТЬЮБ пiдприємство пiд спiльним контролем 

ПАТ IНТЕРПАЙП НМТЗ пiдприємство пiд спiльним контролем 

ПАТ IНТЕРПАЙП НТЗ пiдприємство пiд спiльним контролем 

INTERPIPE EUROPE пiдприємство пiд спiльним контролем 

INTERPIPE LIMITED материнське пiдприємство 

ТОВ ТРАНСКОМ ДНIПРО пiдприємство пiд спiльним контролем 

ТОВ Новомосковський посуд пiдприємство пiд спiльним контролем 

ПРАТ НРЗ пiдприємство пiд спiльним контролем 

ПАТ Теплогенерацiя пiдприємство пiд спiльним контролем 

Обсяги операцiй з пов’язаними сторонами за 2016 р. та за 2015 р. представлено наступним чином 

(у тис. грн. без ПДВ). 

Найменування Закупiвля товарiв, робiт, послуг у 2016 Закупiвля товарiв, робiт, послуг у 2015 

Продаж товарiв, робiт, послуг у 2016 Продаж товарiв, робiт, послуг у 2015 

ТОВ МЗ Днiпросталь 904 521 2 344 563 2 057 955 

ТОВ IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ 273 82 - - 

ТОВ IНТЕРПАЙП УКРАЇНА 2 610 244 32 23 

ТОВ IНТЕРПАЙП НIКОТЬЮБ 2 917 3 068 829 1 330 

ПАТ IНТЕРПАЙП НМТЗ 5 391 26 - 90 

ПАТ IНТЕРПАЙП НТЗ 22 348 19 005 21 455 4 162 

ТОВ ТРАНСКОМ ДНIПРО 5 161 2 167 1 130 1 021 

39 604 25 113 2 368 009 2 064 581 

Заборгованiсть з пов’язаними сторонами, що склалася вiдповiдно до вище приведених операцiй 

мiж пов’язаними сторонами, представлена наступним чином на кiнець 2016 та кiнець 2015 р. (у 

тис.грн.): 

Найменування Кредит. забор-сть станом на 31.12.2016 Кредит. забор-сть станом на 31.12.2015 

Дебiтор. забор-сть станом на 31.12.2016 Дебiтор. забор-сть станом на 31.12.2015 

ТОВ IНТЕРПАЙП УКРАЇНА 259 91 289 273 

ТОВ IНТЕРПАЙП НIКОТЬЮБ 806 8 960 84 288 

ПАТ IНТЕРПАЙП НМТЗ 23 - - - 



ПАТ IНТЕРПАЙП НТЗ 236 469 279 299 3 528 562 

ТОВ МЗ Днiпросталь 234 407 31 790 367 865 274 593 

ТОВ IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ 82 24 - - 

ТОВ ТРАНСКОМ ДНIПРО 816 175 2 300 1 045 

INTERPIPE LIMITED позика 26 647 23 521 - - 

INTERPIPE LIMITED проценти по займу 14 669 8 644 - - 

514 178 352 504 374 066 276 761 

Оцiнка активiв i зобов’язань мiж пов’язаними сторонами здiйснюється за методом балансової 

вартостi. Операцiї з пов’язаними сторонами здiйснюються за контрактними цiнами.  

Дебiторська заборгованiсть з пов’язаними сторонами також включає торгову дебiторську 

заборгованiсть зi строком виникнення бiльше одного року, на яку Товариство резерв не нараховує 

та збитки не визнає, яка на кiнець 2016 року склала 5 749,4 тис. грн. (на кiнець 2015 - 7 861 тис. 

грн.). 

Виплати ключовому управлiнському персоналу 

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу Товариства у виглядi короткострокової 

винагороди за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року, становила 5 774 тис. грн., та була 

включена до складу адмiнiстративних витрат. Вiдповiдно короткострокова винагорода за 2015 рiк 

становила 11 692 тис. грн., i була включена до складу адмiнiстративних витрат.  

У 2016 р. та у 2015 р. члени Наглядової Ради не отримували компенсацiй вiд Товариства. 

31. Цiлi та принципи управлiння фiнансовими ризиками 

Товариство має рiзноманiтнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська 

заборгованостi, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювало операцiй 

з деривативами з метою управлiння процентним та валютним ризиками, що виникають внаслiдок 

операцiй Товариства та її джерел фiнансування. Протягом року Товариство не здiйснювало 

торгових операцiй з фiнансовими iнструментами. 

Валютний ризик 

Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти, 

зокрема, долар США, вiдiграють значну роль у процесi проведення Товариством господарських 

операцiй. Станом на 31 грудня 2016 року офiцiйний курс гривнi, встановлений Нацiональним 

банком України, складав 27,1909 грн. за один долар США (31 грудня 2015 року - 23,4084 грн. ).  

Валюта (курс) 31 грудня 2016 року Середнiй курс 2016 31 грудня  

2015 року Середнiй курс 2015 

Гривня/долар США 27,1909 25,5513 23,4084 21,8290 

Гривня/євро 28,4226 28,2919 25,4271 24,2054 

Гривня/росiйський рубль 0,45113 0,383139 0,336536 0,36229 

Станом на звiтну дату цiєї фiнансової звiтностi Товариство пiдпадало пiд вплив операцiйного 

валютного ризику який вiдноситься до валютних монетарних активiв та зобов'язань та вiдноситься 

до загальних змiн на валютному ринку. Пiд вплив зазначеного ризику пiдпадають реалiзацiя, 

закупiвлi Товариства, деномiнованi в iноземних валютах. 

Станом на 31 грудня 2016 року в тис. грн. 

Назва фiнансового iнструмента Валюта фiн. iнструментiв Разом 

гривнi долари США рублi євро  

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 17 - - - 17 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 366 726 - - - 366 726 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5 439 - - - 5 439 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 2 136 - - - 2 136 

Фiнансовi активи 374 318 - - - 374 318 

Довгостроковi зобов'язання (позики та iншi) 197 26 647 - - 26 844 

Довгостроковi забезпечення 4 655 - - - 4 655 

Поточнi забезпечення 958 - - - 958 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 51 906 - 5 641 - 57 547 

Розрахунки з iншими кредиторами 183 448 - - 74 183 522 

Фiнансовi зобов'язання 241 164 26 647 5 641 74 273 526 



Станом на 31 грудня 2015 року в тис. грн. 

Назва фiнансового iнструмента Валюта фiн. iнструментiв Разом 

гривнi долари США рублi євро  

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 17 - - - 17 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 269 575 - - - 269 575 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 12 339 - - - 12339 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 567 - - - 567 

Фiнансовi активи 282 498 - - - 282 495 

Довгостроковi зобов'язання (позики та iншi) 262 23 521 - - 23 783 

Довгостроковi забезпечення 4795 - - - 4 795 

Поточнi забезпечення 784 - - - 784 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 257 296 - - - 257 296 

Розрахунки з iншими кредиторами 29 155 - - 110 29 265 

Фiнансовi зобов'язання 292 292 23 521 - 110 315 923 

Товариство не здiйснювало операцiй з метою хеджування ризикiв пов'язаних з iноземною 

валютою. 

Аналiз чутливостi 

Нижченаведена таблиця демонструє чутливiсть власного капiталу та прибутку Товариства до 

оподаткування до допустимо ймовiрної змiни курсу обмiну валют, при умовi, що всi iншi змiннi 

залишаються незмiнними (завдяки змiнi справедливої вартостi монетарних активiв та зобов'язань). 

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року Зростання/ (зниження) (Зростання)/ зниження збитку до 

оподаткування 

Змiна курсу гривня / долар США +5% (1 541) 

Змiна курсу гривня / долар США -5% 1 541 

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року Зростання/ (зниження) (Зростання)/ зниження збитку до 

оподаткування 

Змiна курсу гривня / долар США 20% (3 929) 

Змiна курсу гривня / долар США -20% 3 929 

Ризик лiквiдностi 

Мета Товариства полягає в пiдтримцi безперервностi та гнучкостi фiнансування її операцiйної 

дiяльностi шляхом залучення кредитних ресурсiв та використання права вiдстрочки платежу 

постачальникам. Товариство аналiзує строк своїх активiв i строки платежiв за своїми 

зобов'язанням i планує свою лiквiднiсть в залежностi вiд очiкуваних надходжень вiд погашення 

фiнансових iнструментiв. 

У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi Товариство перерозподiляє ресурси для досягнення 

оптимального фiнансування своєї дiяльностi. 

Основними джерелами фiнансування Товариства були грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. 

Розподiл суми фiнансових iнструментiв за термiном передбачених майбутнiх грошових потокiв 

або виплат: 

 

Станом на 31 грудня 2016 року в тис. грн. 

Назва фiнансового iнструмента Очiкуваний строк надходження / вибуття грошових потокiв Разом 

До 3 мiсяцiв До 6 мiсяцiв До 1  

року Бiльше 1року  

Довгострокова дебiторська заборгованiсть - - - 17 17 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 272 767 62 354 31 604 - 366 726 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4 140 943 356 - 5 439 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 2 136 - - - 2 136 

Фiнансовi активи 279 043 63 297 31 961 17 374 318 

Довгостроковi зобов'язання (позики та iншi) - - - 26 844 26 844 

Довгостроковi забезпечення - - - 4 655 46 55 

Поточнi забезпечення 240 240 478 - 9 58 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 65 147 1 329 - - 66 476 



Розрахунки з iншими кредиторами 109 442 72 964 1116 - 183 522 

Фiнансовi зобов'язання 174 829 74 533 1 594 31 499 282 455 

Станом на 31 грудня 2015 року в тис. грн. 

Назва фiнансового iнструмента Очiкуваний строк надходження / вибуття грошових потокiв Разом 

До 3 мiсяцiв До 6 мiсяцiв До 1  

року Бiльше 1року  

Довгострокова дебiторська заборгованiсть - - - 17 17 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 202 181 40 436 26 958 - 269 575 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 9 254 1 851 1 234 - 12 339 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 567 - - - 567 

Фiнансовi активи 212 002 42 287 28 192 17 282 498 

Довгостроковi зобов'язання (позики та iншi) - - - 23 783 23 783 

Довгостроковi забезпечення - - - 4 795 4 795 

Поточнi забезпечення 196 196 392 784 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 257 296 - - - 257 296 

Розрахунки з iншими кредиторами 17 452 11 635 178 - 29 265 

Фiнансовi зобов'язання 274 944 11 831 570 28 578 315 923 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, яку 

пiдприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебiторської заборгованостi 

та реалiзацiї iнших активiв. 

2016 2015 

Грошi та їх еквiваленти 2136 567 

Поточнi зобов’язання i забезпечення 807 314 508 239 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,26% 0,11% 

У 2016 роцi коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi збiльшився i становить 0,26% (у 2015 роцi 

вiдповiдно 0,11%). 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань на 31 грудня 2016 та 2015 

року приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi. 

Для фiнансових активiв та зобов’язань строком до одного року вважається, що їх справедлива 

вартiсть приблизно дорiвнює фактичнiй вартостi за вирахуванням коригування на кредитний 

ризик (резерв сумнiвних боргiв). Максимальна сума кредитного ризику на звiтну дату являє собою 

балансову вартiсть фiнансових активiв зазначених вище. 

При розрахунку справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Товариство використовує низьку 

оцiнку методiв та робить припущення, що базуються на ринкових умовах на кожну дату балансу. 

Для визначення справедливої вартостi довгострокових боргових iнструментiв використовуються 

ринковi котирування для подiбних iнструментiв або дисконтована вартiсть очiкуваних грошових 

потокiв. Для всiх iнших iнструментiв використовується дисконтована вартiсть очiкуваних 

грошових потокiв. 

Товариство використовує наступну iєрархiю для визначення джерел справедливої вартостi 

фiнансових iнструментiв та розкриття iнформацiї про неї в розрiзi видiв оцiнки (Примiтка 5): 

• Рiвень 1: цiни на активних ринках по iдентичним активам та зобов'язанням (без будь-яких 

коригувань); 

• Рiвень 2: iншi методи, усi вихiднi данi якi значно впливають на справедливу вартiсть, 

спостерiгаються на ринку, або безпосередньо, або опосередковано, i 

• Рiвень 3: методи, в яких використовуються вихiднi данi, що роблять iстотний вплив на 

справедливу вартiсть, якi не ґрунтуються на спостережуванi ринкової iнформацiї (неспостереженi 

вихiднi данi). 

Протягом звiтного перiоду не було переходiв мiж рiвнями оцiнки справедливої вартостi 1 i 2, а 

також переходiв до / з Рiвня 3. 

У Товариства немає фiнансових iнструментiв, якi облiковуються та мають бути оцiненими на 

31.12.2016 р. за справедливою вартiстю. 

Ризик змiни вiдсоткових ставок 



Ризик змiни вiдсоткових ставок представляє собою ризик того, що фiнансовi результати 

Товариства зазнають несприятливого впливу вiд змiни плаваючих вiдсоткових ставок. Товариство 

не використовує будь-яких похiдних фiнансових iнструментiв для управлiння своїм ризиком змiни 

вiдсоткових ставок, оскiльки усi фiнансовi активи та зобов’язання Товариства мають фiксованi 

ставки. 

Кредитний ризик  

Фiнансовi iнструменти, за якими у Товариства може потенцiйно виникнути значна концентрацiя 

кредитного ризику, складаються з грошових коштiв та короткострокових депозитiв, iнвестицiй 

наявних для продажу, дебiторської заборгованостi а також iнших фiнансових активiв. 

Грошовi кошти та короткостроковi депозити Товариства, в основному, зберiгаються у надiйних 

банках, що розташованi в Українi. 

Дебiторська заборгованiсть вiдображенi за вирахуванням резерву. Керiвництво має кредитну 

полiтику та контролює суму кредитного ризику на постiйнiй основi. Оцiнка кредитного ризику 

проводиться по вiдношенню до всiх клiєнтiв, яким потрiбнi кредитнi умови, що перевищують 

певну суму. Бiльшiсть продажiв Товариства здiйснюється надiйним покупцям з вiдповiдною 

кредитною iсторiєю або зi 100% передплатою. 

Товариство сформувало у повному обсязi резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення для усiєї 

торгової дебiторської заборгованостi понад 365 днiв, оскiльки iсторичний досвiд свiдчить, що 

торгова дебiторська заборгованiсть, прострочена бiльше нiж на 365 днiв, звичайно є безнадiйною. 

Товариство не утримує будь-якого забезпечення стосовно цих непогашених залишкiв. 

Станом на 31 грудня 2016 року 97% торгової дебiторської заборгованостi складала дебiторська 

заборгованiсть вiд одного основного покупця – пiдприємства пiд спiльним контролем, та на 31 

грудня 2015 року: 99% вiд одного основного покупця – пiдприємства пiд спiльним контролем. 

Станом на 31 грудня 2016 року 85% торгової кредиторської заборгованостi, складала кредиторська 

заборгованiсть вiд одного контрагента – пiдприємства пiд спiльним контролем, та на 31 грудня 

2015 року: 74,3% вiд одного контрагента – пiдприємства пiд спiльним контролем.  

Змiни оцiнок стосовно ймовiрностi погашення заборгованостi можуть вплинути на суму визнаних 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Наприклад, якщо б вiдшкодування вiдрiзнялось на плюс/мiнус 

один процент, зменшення корисностi станом на 31 грудня 2016 р. було б приблизно на 3 667 тисяч 

гривень вiдповiдно меншим/бiльшим (на 31 грудня 2015 р.: на 2 696 тисяч гривень). 

Монiторинг та аналiз кредитного ризику Товариства проводиться iндивiдуально по кожному 

випадку. Керiвництво Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином вiдображено у 

резервi зменшення вартостi, що облiковується як зменшення активiв. 

Ризик управлiння капiталом 

Метою управлiння капiталом Товариства є збереження можливостi продовжувати безперервну 

дiяльнiсть Товариства в майбутньому для забезпечення прибутку акцiонерам i користi iншим 

зацiкавленим сторонам, а також забезпечення фiнансування операцiйної дiяльностi, капiтальних 

вкладень та стратегiї розвитку Товариства. Полiтика Товариства стосовно управлiння капiталом 

нацiлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної структури капiталу. 

Структура капiталу Товариства включає в себе власний капiтал, який включає статутний капiтал 

(Прим. 16), додатковий вкладений капiтал (Прим. 16), резервний капiтал та нерозподiлений 

прибуток. 

Товариство проводить аналiз капiталу застосовуючи коефiцiєнт фiнансування, який 

розраховується як сума зобов'язань Товариства подiлена на загальну суму власного капiталу i 

характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених засобiв.  

2016 2015 

Iншi довгостроковi зобов'язання 31 499 28 578 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 807 314 508 239 

Разом зобов'язання 838813 536 817 

Власний капiтал 152 525 25 868 

Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) 5,5 20,8 

Товариство також проводить аналiз капiталу застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, який 

розраховується як сума чистих зобов'язань подiлена на загальну суму капiталу та чистих 



зобов'язань. За полiтикою Товариства коефiцiєнт платоспроможностi має пiдтримуватись на рiвнi 

вiд 25% до 40%. 

До чистих зобов'язань Товариства включаються торгова та iнша кредиторська заборгованiсть за 

вирахуванням грошових коштiв та короткострокових депозитiв. 

Керiвництво Товариства регулярно здiйснює монiторинг структури капiталу i може змiнювати 

полiтику управлiння капiталом та цiлi, в залежностi вiд економiчного середовища, настроїв ринку i 

стратегiї розвитку. 

2016 2015 

Iншi довгостроковi зобов'язання 31 499 28 578 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 807 314 508 239 

Мiнус грошовi кошти та короткостроковi депозити (2 136) (567) 

Чистi зобов'язання 836 677 538 265 

Власний капiтал (Чистi активи) 152 525 25 868 

Капiтал i чистi зобов'язання 989 202 564 133 

Коефiцiєнт платоспроможностi 85% 95% 

32. Подiї пiсля звiтної дати 

На момент пiдписання даної консолiдованої фiнансової звiтностi Товариство не мало будь-яких 

iнших значних подiй, якi б потребували коригування консолiдованої фiнансової звiтностi або 

додаткового вiдображення у примiтках. 

Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була схвалена та затверджена до випуску у березнi 2017 

року. 

 

Керiвник Шевченко Геннадiй Леонiдович 

 

 

Головний бухгалтер Лобода Дмитро Валерiйович 

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 


