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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 Комісії. 
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(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

00191454 

4. Місцезнаходження 

Дніпропетровська , Днiпропетровський, 49124, Днiпропетровськ, Липова,1 

5. Міжміський код, телефон та факс 

056-235-24-55 056-721-63-02 

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 29.04.2015 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКПЦФР"№ 82   30.04.2015 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 
www.dneprvtormet.interpipe.biz 

в мережі 

Інтернет 
30.04.2015 

  (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  

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 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 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

протягом звітного періоду 
 

17. Інформація про стан корпоративного управління 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) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

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

обліку (у разі наявності) 
X 

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

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

будівництва) 

 

33. Примітки 

- п.3 змiсту вiдсутнiй, оскiльки емiтент не брав участi у створеннi 

юридичних осiб; 

- п.4 змiсту вiдсутнiй, оскiльки посада корпоративного секретаря не 

створювалась; 

- п.5 змiсту вiдсутнiй, оскiльки емiтент не коритсується послугами 

рейтингового агенства; 

- п.10 змiсту вiдсутнiй, оскiльки дивiденди не виплачувалися;  

- п.12.2, 12.3,12.4,12.5 змiсту вiдсутнi, оскiльки жодну з цих процедур 

емiтент не проводив; 

- п.18,19,20,21,22 змiсту вiдсутнi, оскiльки емiтент не проводив випуск 

iпотечних облiгацiй; 

- п.23,24,25,26,27 змiсту вiдсутнi, оскiльки емiтент не здiйснював 

операцiй з цiнними паперами ФОН. 

- п.32 змiсту вiдсутнiй, оскiльки емiтент не здiйснював емiсiю цiльових 

облiгацiй.  

- 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" у 

зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог 

Закону України "Про акцiонернi товариства" 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.2. змiсту: щодо лiцензiї АВ 611303 (вид дiяльностi -Заготiвля, 

переробка металобрухту чорних металiв ): лiцензiя видана без 

обмеження строку дiї, тому у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї 

(дозволу)" вiдсутня iнформацiя, що запитується. 



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) 

966 

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 

2600630133110 

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 

Серiя АВ № 

611303 
12.10.2010 

Мiнiстерство економiчного 

розвитку i торгiвлi 
Необмежена 

Опис Згiдно дiючого законодавства даний вид лiцензiї видається безстроково 



  

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) 

ПП "МС" 22221291 

49029Україна 

Днiпропетровськ 

Чкалова,буд.10, кв. 9 

0.0054 

ТОВ "КУА АПФ "Каскад-Iнвест" 

ПВIФ "Альфа-Пiлот" 
34059773 

69035Україна Запорiжжя 

Сталеварiв, буд. 13, прим. 

51. 

0.1055 

LIGHT SNVECTMENT CO 28126-62 
12260США Вiллоу Грув 

Роуд, б.2 
0.0026 

TEMPSFORD INVESTMENT 

LIMITED 
148057 

1105Кiпр Павлу Ледра 

Хаус,15 
0.0174 

ТОВ фiрма "IНТЕРВТОРПРОМ" 32082744 
49124Україна 

Днiпропетровськ Липова, 1 
0 

ТОВ "Енерго-Капiтал" 23961343 

01034Україна Київ 

Ярославiв Вал, буд. 14-В, кв. 

27 

0.037 

ПЗНВIФ "Венчуркапiталiнвест" 

ТОВ КУА АПФ 
32977421 

01030Україна Київ Богдана 

Хмельницького, 32, офiс 49 
0.0042 

АТЛАНТIК ФIНАНСОВI 

РИНКИ, Т.О.В.(ATL) 
49455991 

60200Чеська Республiка 

Гилехо 6 
0.0817 

Raiffeisen Bank International AG FN 122119m 
01011Україна Київ Лєскова, 

буд.6 
0.0501 

INTERPIPE LIMITED HE170535 
1065Кiпр Lavina Court 12, 

6th floor 
98.6699 

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) 

Власниками цiнних паперiв є 

4481 фiзична особа 
-- -- --- 1.0262 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Правлiння 

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

Короткова Ольга Миколаївна 

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

особи 

АН 894064 Ленiнський РВ ДМУ ГУМВС України 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

Вища освiта. Днiпропетровський Нацiональний унiверситет, спецiальнiсть-економiст 



6) стаж роботи (років)** 

13 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерпайп Україна"(вул. Пiсаржевського, 1-а, м. Днiпропетровськ, 

49005), посада- керiвник проекта. 

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

22.12.2008 необмежено 

9) Опис 

Голова Правлiння обирається i вiдкликається Загальними Зборами акцiонерiв Товариства. Обрання проводиться 

на строк до наступних чергових Загальних Зборiв акцiонерiв. Якщо наступними черговими Загальними 

Зборами акцiонерiв не розглядатиметься питання про вiдкликання голови Правлiння, або не буде прийнято 

рiшення про його вiдликання, строк його повноважень вважається продовженим до наступних чергових 

Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальни термiн перебування на посадi Голови Правлiння не обмежується. 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 та iншi документи, в тому числi довiреностi, вчиняє iншi юридичнi дiї, 

за винятком вiднесених Статутом i дiючим законодавством до компетенцiї iнших органiв управлiння. 

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 Занальних Зборiв 

акцiонерiв, Наглядової Ради, Правлiння, норм чинного законодавства, цього Статуту, становчих 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 по охоронi навколишнього середовища, цiлiснiсть майна 

Товариства i його належне використання, органiзовує i забезпечує бухгалтерську i статичну звiтнiсть, виконує 

iншi функцiї, передбаченi чинним законодавством. Голова Правлiння затверджує положення про структурнi 

пiдроздiли Товариства. 

Останнi п'ять рокiв займала посаду Голови Правлiння Вiдкритого акцiонерогое товариства "Днiпропетровський 

Втормет" та ПАТ "Iнтерпайп Днiпровтормет". Судимостi немає. За сумiсництвом не працює. Винагорода в 

грошовiй формi згiдно штатного розпису. 

* 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,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 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

Вища освiта. Днiпропетровська металургiйна академiя, спецiальнiсть-економiст 

6) стаж роботи (років)** 

17 

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

Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпропетровський Втормет"(вул. Липова, 1, м. Днiпропетровськ, 49124), 

Головний бухгалтер 

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

22.12.2008 необмежено 

9) Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Правлiння 

Товариства. До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 

крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв вiднесенi до 



компетенцiї iншого органу Товариства. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. 

Останнi п'ять рокiв займав посаду головного бухгалтера Вiдкритого акцiонерогое товариства 

"Днiпропетровський Втормет" та ПАТ "Iнтерпайп Днiпровтормет". Судимостi немає. За сумiсництвом не 

працює. Винагорода в грошовiй формi згiдно штатного розпису. 

* 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, Перший заступник директора з економiчної безпеки 

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 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

Вища освiта. Днiпрпоетровський державний унiверситет. Викладач iсторiї. 

6) стаж роботи (років)** 

17 

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

Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпропетровський Втормет"(вул. Липова, 1, м. Днiпропетровськ, 49124), 

Директор з економiчної безпеки. 

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

22.12.2008 необмежено 

9) Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйсює керiвницвто його поточною дiяльнiстю є Правлiння Товариства. 

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

дiючим законодавством , Статутом або рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв вiднесенi до компетенцiї iншого 

органу Товариства. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. 

Останнi п'ять рокiв займав посади Директора з економiчної безпеки Вiдкритого акцiонерогое товариства 

"Днiпропетровський Втормет" та Першиого заступника директора з економiчної безпеки ПАТ "Iнтерпайп 

Днiпровтормет". Судимостi немає. За сумiсництвом не працює. Винагорода в грошовiй формi згiдно штатного 

розпису. 

* 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, Директор з персоналу 

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 

КН 231084 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

Вища освiта. Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України, спецiальнiсть-юрист 

6) стаж роботи (років)** 

8 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Полтавакондитер"(м. Полтава, вул. Спаська,10, 36020), керiвник 

адмiнiстративного департаменту. 

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



22.12.2008 необмежено 

9) Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйсює керiвницвто його поточною дiяльнiстю є Правлiння Товариства. 

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

дiючим законодавством , Статутом або рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв вiднесенi до компетенцiї iншого 

органу Товариства. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. 

Останнi п'ять рокiв займала посаду Директора з персоналу Вiдкритого акцiонерогое товариства 

"Днiпропетровський Втормет" та Директора з персоналу ПАТ "Iнтерпайп Днiпровтормет". Судимостi немає. За 

сумiсництвом не працює. Винагорода в грошовiй формi згiдно штатного розпису. 

* 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, Директор з економiчної безпеки 

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

Драчевський Вiктор Васильович 

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

особи 

АЕ 146659 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Вища освiта. Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України, спецiальнiсть-правознавство 

6) стаж роботи (років)** 

7 

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

Апарат Верховної Ради України, державний службовець. 

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

22.12.2008 необмежено 

9) Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Правлiння 

товариством. до компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 

крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiдненсенi до 

компетенцiї iншого органу Товариства. Повноваженяя та обов'язки визначенi Статутом Товариства. 

Останнi п'ять рокiв займав посаду Директора з економiчної безпеки ПАТ "Iнтерпайп Днiпровтормет". 

Судимостi немає. За сумiсництвом не працює. Винагорода в грошовiй формi згiдно штатного розпису. 

* 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, Директор з виробництва 

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 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України у Днiпрпоетровськiй областi 

4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

Вища освiта. Днiпропетровський металургiйний iнститут. Спецiальнiсть-iнженер-металург 

6) стаж роботи (років)** 

12 

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

Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнтерпайп Нижньоднiпровський Трубний завод" 



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

22.12.2008 необмежено 

9) Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Правлiння 

товариством. до компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 

крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiдненсенi до 

компетенцiї iншого органу Товариства. Повноваженяя та обов'язки визначенi Статутом Товариства. 

Останнi п'ять рокiв займав посади Директора з виробництва Вiдкритого акцiонерогое товариства 

"Днiпропетровський Втормет" та Директора з виробництва ПАТ "Iнтерпайп Днiпровтормет". Судимостi немає. 

За сумiсництвом не працює. Винагорода в грошовiй формi згiдно штатного розпису. 

* 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, Директор фiнансовий 

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 257727 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища освiта. Днiпрпоетровський iнститут патентознавства, спецiальнiсть- економiст 

6) стаж роботи (років)** 

9 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтервторпром"(вул. Липова, буд. 1, м. Днiпропетровськ, 49124), 

Генеральний директор. 

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

22.12.2008 необмежено 

9) Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Правлiння 

Товариства. До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 

крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до 

компетенцiї iншого органу Товариства. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. 

Останнi п'ять рокiв займала посаду Директора фiнансового ПАТ "Iнтерпайп Днiпровтормет". Судимостi немає. 

За сумiсництвом не працює. Винагорода в грошовiй формi згiдно штатного розпису. 

* 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, Головний iнженер 

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

Сердюк Олександр Миколайович 

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

особи 

АЕ 353255 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпрпоетровськiй областi 

4) рік народження** 

1953 

5) освіта** 

Вища освiта. Днiпрпоетровський металургiйний iнститут. Спецiальнiсть-iнженер-механiк 

6) стаж роботи (років)** 

31 



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

Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпропетровський Втормет"(вул. Липова, 1, м. Днiпрпоетровськ, 49124), 

Заступник головного iнженера. 

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

22.12.2008 необмежено 

9) Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Правлiння 

Товариства. До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 

крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до 

компетенцiї iншого органу Товариства. Повноваження та обво'язки визначенi Статутом Товариства. 

Останнii п'ять рокiв займав посади Головного iнженера Вiдкритого акцiонерогое товариства 

"Днiпропетровський Втормет" та Головного iнженера ПАТ "Iнтерпайп Днiпровтормет". Судимостi немає. За 

сумiсництвом не працює. Винагорода в грошовiй формi згiдно штатного розпису. 

* 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, Директор з розвитку бiзнесу 

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

Андрощук Олександр Володимирович 

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

особи 

АЕ 040691 Жовтневий РВ КМУ УМВС України у Днiпрпоетровськiй областi 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Вища освiта. Нацiональна металургiйна академiя, спецiальнiсть-магiстр менджмента. 

6) стаж роботи (років)** 

10 

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

Вiдкрите акцiонерне товариство "Новомосковський трубний завод", Директор з економiки та фiнансiв. 

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

22.12.2008 необмежено 

9) Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Правлiння 

Товариства. До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 

крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до 

компетенцiї iншого органу Товариства. Повноваження та обво'язки визначенi Статутом Товариства. 

Останнi п'ять рокiв займав посади Директора з економiки та фiнансiв Вiдкритого акцiонерного товариства 

"Новомосковський трубний завод" та Директора з розвитку бiзнесу ПАТ "Iнтерпайп Днiпровтормет". Судимостi 

немає. За сумiсництвом не працює. Винагорода в грошовiй формi згiдно штатного розпису. 

* 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 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Новiков Андрiй Юрiєвич 

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

особи 

АМ 846917 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 



Вища освiта. Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть-економiст 

6) стаж роботи (років)** 

11 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерпайп Менеджмент"(вул. Пiсаржевського, 1-а, м. 

Днiпропетровськ, 49005), Начальник Вiддiлу контролiнгу Бюджетного управлiння Фiнансово-економiчної 

служби. 

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

25.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його пiдприємств, фiлiй i представництв 

проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, 

Наглядової ради, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi не менше нiж 10 

вiдсотками акцiй. Ревiзiйнiй комiсiї, за її вимогами, повиннi бути наданi всi матерiали, бухгалтерськi або iнша 

документи i особистi пояснення службових осiб. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв i 

Наглядовiй радi. Результати перевiрок комiсiя направляє Правлiнню, Наглядовiй радi i Загальним зборам 

Товариства. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах. У своїй роботi Голова i члени 

Ревiзiйної комiсiї керуються чинним законодавством, даним Статутом i Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ 

"Iнтерпайп Днiпровтормет"  

Останнi п'ять рокiв займав посаду Начальника Вiддiлу контролiнгу Бюджетного управлiння Фiнансово-

економiчної служби в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерпайп Менеджмент". Судимостi немає. За 

сумiсництвом не працює.Члени Ревiзiйної комосiї виконують свої обов'язки безоплатно. 

* 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 

ТОВ Фiрма "Iнтервторпром" 

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

особи 

32082744 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

 

6) стаж роботи (років)** 

0 

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

 

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

25.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його пiдприємств, фiлiй i представництв 

проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, 

Наглядової ради, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi не менше нiж 10 

вiдсотками акцiй. Ревiзiйнiй комiсiї, за її вимогами, повиннi бути наданi всi матерiали, бухгалтерськi або iнша 

документи i особистi пояснення службових осiб. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв i 

Наглядовiй радi. Результати перевiрок комiсiя направляє Правлiнню, Наглядовiй радi i Загальним зборам 

Товариства. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах. У своїй роботi Голова i члени 

Ревiзiйної комiсiї керуються чинним законодавством, даним Статутом i Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ 

"Iнтерпайп Днiпровтормет". 

Члени Ревiзiйної комосiї виконують свої обов'язки безоплатно. 

* 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 

NTERPIPE LIMITED, Кiпр 

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

особи 

НЕ170535 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

 

6) стаж роботи (років)** 

0 

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

 

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

25.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його пiдприємств, фiлiй i представництв 

проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, 

Наглядової ради, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi не менше нiж 10 

вiдсотками акцiй. Ревiзiйнiй комiсiї, за її вимогами, повиннi бути наданi всi матерiали, бухгалтерськi або iнша 

документи i особистi пояснення службових осiб. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв i 

Наглядовiй радi. Результати перевiрок комiсiя направляє Правлiнню, Наглядовiй радi i Загальним зборам 

Товариства. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах. У своїй роботi Голова i члени 

Ревiзiйної комiсiї керуються чинним законодавством, даним Статутом i Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ 

"Iнтерпайп Днiпровтормет" 

Члени Ревiзiйної комосiї виконують свої обов'язки безоплатно. 

* 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 

Голова Наглядової ради 

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

Лихоманов Андрiй Анатолiєвич 

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

особи 

АК 031631 Нiкопольский МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Вища освiта. Українська академiя внутрiшнiх справ України у Днiпропетровськiй областi 

6) стаж роботи (років)** 

14 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерпайп Україна", Начальник Управлiння економiчної безпеки 

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

25.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Наглядова рада є колегiальним органом, який представляє iнтереси акцiонерiв Товариства в перервi мiж 

проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. У своїй 

дiяльностi Наглядова Рада керується чинним законодавством, даним Статутом, а також Положенням про 

Наглядову раду ПАТ "Iнтерпайп Днiпропетровський Втормет" 

Останнi п'ять рокiв займав посаду Начальник Управлiння економiчної безпеки в Товариствi з обмеженою 



вiдповiдальнiстю "Iнтерпайп Україна". Судимостi немає. За сумiсництвом не працює. Члени Наглядової ради 

виконують свої обов'язки безоплатно. 

* 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 

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

Морозов Денис Володимирович 

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

особи 

АЕ 016263 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вища освiта. Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть- iнформацiйнi системи у менеджментi, 

магiстр 

6) стаж роботи (років)** 

10 

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

Товарситво з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерпайп Україна", Начальник Управлiння продуктами та 

ресурсами. Член Наглядової ради ВАТ "Iнтерпайп НТЗ". Член Наглядової ради ВАТ "Iнтерпайп НМТЗ". 

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

25.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Наглядова рада є колегiальним органом, який представляє iнтереси акцiонерiв Товариства в перервi мiж 

проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. У своїй 

дiяльностi Наглядова Рада керується чинним законодавством, даним Статутом, а також Положенням про 

Наглядову раду ПАТ "Iнтерпайп Днiпропетровський Втормет" 

Останнi п'ять рокiв займав посаду Начальника Управлiння продуктами та ресурсами в Товариствi з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Iнтерпайп Україна". Судимостi немає. За сумiсництвом не працює. Члени Наглядової ради 

виконують свої обов'язки безоплатно. 

* 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 Товариства 

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 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй обл. 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

Нацiональний унiверситет Києво-Могилянська академiя за спецiальнiстю економiка i пiдприємництво та здобув 

квалiфiкацiю бакалавр 

6) стаж роботи (років)** 

11 

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

З 02.08.2004 р. по 13.04.2012 р. – ПрАТ Делойт енд Туш ЮСК, старший менеджер Департаменту 

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

забезпечення вiдповiдностi. У iнших юридичних особах обiймає посади: член Наглядової ради ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ", член Наглядової ради ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", член 



Наглядової ради ТОВ «IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", член Наглядової ради ТОВ "НАУКОВО-

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКIСТЬ" 

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

25.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Наглядова рада є колегiальним органом, який представляє iнтереси акцiонерiв Товариства в перервi мiж 

проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. У своїй 

дiяльностi Наглядова Рада керується чинним законодавством, даним Статутом, а також Положенням про 

Наглядову раду ПАТ "Iнтерпайп Днiпропетровський Втормет" 

Останнi п'ять рокiв займав в ПрАТ Делойт енд Туш ЮСК, старший менеджер Департаменту корпоративних 

фiнансiв; ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - контролер iз забезпечення вiдповiдностi. Судимостi немає. За 

сумiсництвом не працює. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно. 

* 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 

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

Любименко Iнна Володимирiвна 

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

особи 

АМ 345324 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

Українська державна юридична академiя, спецiальнiсть: Правознавство. 

6) стаж роботи (років)** 

26 

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

З 25.02.2008р. по 30.09.2013р. - Днiпропетровська фiлiя ТОВ "IстВан", провiдний юрисконсульт Управлiння 

забезпечення регiонального судового захисту Сектору правового забезпечення та захисту прав власностi; з 

01.10.2013р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з правових 

питань; з 01.10.2013р. по теперiшнiй час – за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник 

управлiння правового забезпечення. У iнших юридичних особах обiймає посади: заступник директора з 

правових питань ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Писаржевського, буд. 1 а, м. Днiпропетровськ, 

49005, Україна); член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. 

Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна); Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

(вул. Ленiна, 17, м. Днiпропетровськ, 49600, Україна) 

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

25.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Наглядова рада є колегiальним органом, який представляє iнтереси акцiонерiв Товариства в перервi мiж 

проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. У своїй 

дiяльностi Наглядова Рада керується чинним законодавством, даним Статутом, а також Положенням про 

Наглядову раду ПАТ "Iнтерпайп Днiпропетровський Втормет" 

Останнi п'ять рокiв займала в Днiпропетровськiй фiлiї ТОВ "IстВан", провiдний юрисконсульт Управлiння 

забезпечення регiонального судового захисту Сектору правового забезпечення та захисту прав власностi; ТОВ 

"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з правових питань; з 01.10.2013р. по теперiшнiй час – за 

сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник управлiння правового забезпечення. У iнших 

юридичних особах обiймає посади: заступник директора з правових питань ТОВ "IНТЕРПАЙП 

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

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

Україна); Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (вул. Ленiна, 17, м. Днiпропетровськ, 49600, 

Україна). Судимостi немає. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно. 

* 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 

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

Звоненко Руслан Миколайович 

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

особи 

АК 345918 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 17 листопада 1998 р. 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть: обробка металiв тиском та економiка пiдприємства 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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

З 24.10.2007 р. по 23.04.2010 р. –ВАТ «IНТЕРПАЙП НМТЗ», директор з управлiння персоналом; з 26.04.2010 р. 

по 12.11.2010 р. - ТОВ «Корпорацiя «Агро-Союз», керiвник служби по роботi з персоналом; з 09.03.2011 р. по 

14.04.2013 р. – ТОВ «IНТЕРПАЙП УКРАЇНА», керiвник проекту Управлiння по роботi з персоналом; з 

15.04.2013 р. по 01.01.2014 р. – ТОВ «IНТЕРПАЙП УКРАЇНА», керiвник напряму з вiдбору i адаптацiї 

персоналу Управлiння по роботi з персоналом; з 02.01.2014 р. по т.ч. - виконуючий обов’язки начальника 

управлiння по роботi з персоналом ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 02.01.2014 р. - по т.ч. за сумiсництвом 

заступник директора з персоналу ТОВ «IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ». 

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

25.04.2014 3 роки 

9) Опис 

Наглядова рада є колегiальним органом, який представляє iнтереси акцiонерiв Товариства в перервi мiж 

проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. У своїй 

дiяльностi Наглядова Рада керується чинним законодавством, даним Статутом, а також Положенням про 

Наглядову раду ПАТ "Iнтерпайп Днiпропетровський Втормет" 

Останнi п'ять рокiв займав посади з 24.10.2007 р. по 23.04.2010 р. –ВАТ «IНТЕРПАЙП НМТЗ», директор з 

управлiння персоналом; з 26.04.2010 р. по 12.11.2010 р. - ТОВ «Корпорацiя «Агро-Союз», керiвник служби по 

роботi з персоналом; з 09.03.2011 р. по 14.04.2013 р. – ТОВ «IНТЕРПАЙП УКРАЇНА», керiвник проекту 

Управлiння по роботi з персоналом; з 15.04.2013 р. по 01.01.2014 р. – ТОВ «IНТЕРПАЙП УКРАЇНА», керiвник 

напряму з вiдбору i адаптацiї персоналу Управлiння по роботi з персоналом; з 02.01.2014 р. по т.ч. - 

виконуючий обов’язки начальника управлiння по роботi з персоналом ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 

02.01.2014 р. - по т.ч. за сумiсництвом заступник директора з персоналу ТОВ «IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ». 

Судимостi немає. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно. 

* 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 

найменуван

ня 

юридичної 

особи 

Паспортні дані 

фізичної особи 

(серія, номер, дата 

видачі, орган, 

який видав)* або 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількі

сть 

акцій 

(штук) 

Від 

загальн

ої 

кількос

ті акцій 

(у 

відсотка

х) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явн

ика 

привілейов

ані іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 

Правлiння 

Короткова 

Ольга 

Миколаївна 

АН 894064 

Ленiнський РВ 

ДМУ ГУМВС 

України 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Правлiння,

Головний 

бухгалтер 

Лобода 

Дмитро 

Валерiйович 

АМ 763165 

Жовтневий РВ 

ДМУ УМВС 

України в 

Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Правлiння, 

Перший 

заступник 

директора з 

економiчно

ї безпеки 

Чистяков 

Олег 

Трохимович 

АЕ 716401 

Жовтневий РВ 

ДМУ УМВС 

України у 

Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Правлiння, 

Директор з 

персоналу 

Цебiнога 

Олена 

Петрiвна 

КН 231084 

Октябрський РВ 

ПМУ УМВС 

України в 

Полтавськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Правлiння, 

Директор з 

економiчно

ї безпеки 

Драчевський 

Вiктор 

Васильович 

АЕ 146659 

Нiкопольський МВ 

УМВС України у 

Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Правлiння, 

Директор з 

виробництв

а 

Бiцадзе 

Едуард 

Отарiєвич 

АК 794247 Амур-

Нижньоднiпровськи

й РВ ДМУ УМВС 

України у 

Днiпрпоетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Правлiння, 

Директор з 

розвитку 

бiзнесу 

Андрощук 

Олександр 

Володимиров

ич 

АЕ 040691 

Жовтневий РВ 

КМУ УМВС 

України у 

Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

ради 

Лихоманов 

Андрiй 

Анатолiйович 

АК 031631 

Нiкопольський МВ 

УМВС України у 

Днiпропетровськiй 

областi 

1 
0.000000

1 
1 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Морозов 

Денис 

Володимиров

АЕ 016263 

Бабушкiнський РВ 

ДМУ УМВС 

1 
0.000000

1 
1 0 0 0 



Товариства ич України в 

Днiпропетровськiй 

областi 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Новiков 

Андрiй 

Юрiйович 

АМ 946917 

Бабушкiнський РВ 

ДМУ УМВС 

України в 

Днiпропетровськiй 

областi 

1 
0.000000

1 
1 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Товариства 

ТОВ "Фiрма 

Iнтервторпро

м" 

32082744 10 0.000001 10 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Товариства 

Interpipe 

Limited 
HE170535 

256052

278 
98.6699 

2560522

78 
0 0 0 

Член 

Правлiння, 

Директор 

фiнансовий 

Ярова Олена 

Леонiдiвна 

АН 353255 Амур-

Нижньоднiпровськи

й РВ ДМУ УМВС 

України у 

Днiпропетровськiй 

областi 

10 0.000001 10 0 0 0 

Член 

Правлiння, 

Головний 

iнженер 

Сердюк 

Олександр 

Миколайович 

АЕ 353255 

Iндустрiальний РВ 

ДМУ УМВС 

України у 

Днiпропетровськiй 

областi 

1358 0.0005 1358 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Товариства 

Палiй 

Максим 

Орестович 

МС 478077 

Тернопiльським МВ 

УМВС України в 

Тернопiльськiй обл. 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Любименко 

Iнна 

Володимирiв

на 

АМ 345324 

Жовтневим РВ 

ДМУ УМВС 

України в 

Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Звоненко 

Руслан 

Миколайович 

АК 345918 

Жовтневим РВ 

ДМУ УМВС 

України в 

Днiпропетровськiй 

обл. 

0 0 0 0 0 0 

Усього 
256053

660 

98.67040

18 

2560536

60 
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 

Найменуван

ня 

юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПО

У 

Місцезнаходжен

ня 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привілейов

ані іменні 

привілейо

вані на 

пред'явни

ка 

Interpipe 

Limited 

HE1705

35 

1065 Кiпр 

Mykinon Нiкосiя 

12 Lavina Court, 

6th floor 

256052278 98.6704026 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) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привілейов

ані іменні 

привілейо

вані на 

пред'явни

ка 

Усього 256052278 98.6699 256052278 0 0 0 

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

** Заповненювати необов'язково. 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
25.04.2014 

Кворум 

зборів** 
98.681 

Опис 

Питання №1: «Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх 

повноважень». 

ВИРIШИЛИ: 

1.Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: 

- Ключник Ларису Миколаївну; 

- Луговську Юлiю Володимирiвну; 

- Бубнову Наталiю Михайлiвну. 

2.Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення роботи загальних зборiв 

Товариства. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Питання №2: «Затвердження порядку проведення загальних зборiв Товариства».  

ВИРIШИЛИ: 

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв Товариства: 

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборiв та включених до порядку денного, надавати 

виступаючим – до 15 хвилин. 

2. Головi зборiв виносити на розгляд загальних зборiв питання порядку денного та надавати 

слово доповiдачу.  

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати iз заслуховування доповiдi або виступу 

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

переходити до голосування. 

3. Питання ставити доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання записок головi зборiв iз 

зазначенням найменування чи прiзвища, iм'я, по батьковi акцiонера (його представника).  

4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенiв для 

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

пiдрахунку голосiв можливi технiчнi перерви до 15-20| хвилин.  

5. Пiсля вичерпання порядку денного та оголошення результатiв голосування з кожного 

питання порядку денного загальних зборiв головi зборiв оголосити про їх закриття. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Питання №3: «Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2012 рiк 

та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямiв дiяльностi 

Товариства у 2013 роцi». 

ВИРIШИЛИ: 

1.Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2013 рiк. 

2.Роботу Правлiння Товариства в 2013 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi 

та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 

3.Основними напрямами дiяльностi Товариства у 2014 роцi визначити: 

збiльшення обсягiв заготiвлi та переробки металобрухту; 

розвиток ломозаготiвельних потужностей; 

- зменшення витрат на виробництво та максимiзацiю прибутку вiд господарської дiяльностi. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Питання №4: «Затвердження звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 

2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту». 

ВИРIШИЛИ: 

1.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2013 рiк. 

2.Роботу Наглядової ради Товариства в 2013 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає 

метi та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Питання №5: «Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами 

проведення перевiрок фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту» 



ВИРIШИЛИ: 

1.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами проведення 

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 

2.Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2013 роцi визнати задовiльною. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Питання №6: «Затвердження рiчного звiту Товариства та результатiв фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства у 2012 роцi». 

ВИРIШИЛИ: 

1.Затвердити рiчний звiт Товариства, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 

2013рiк. 

2.Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Питання №7: «Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства». 

ВИРIШИЛИ: 

1. Не затверджувати порядок розподiлу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi отримано збиток у розмiрi 55 087 тис.грн. 

2. Затвердити запропонований порядок покриття збиткiв: 

-збитки 2013 року у розмiрi 55087 тис. грн. покрити у вiдповiдностi до чинного законодавства. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Питання №8: «Затвердження основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства на 2013 рiк». 

ВИРIШИЛИ: 

1.Затвердити основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на 2014 рiк: 

- обсяг реалiзацiї готової продукцiї - 820,8 тис. тонн. 

- чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї - 2,340 млрд. грн. 

- переробка металобрухту - 1 032,5 тис. тонн. 

- переробка шлаку - 170 тис. тонн. 

- капiтальнi ремонти - 16225,7 тис. грн. 

- iнвестицiї та модернiзацiя устаткування - 10523,6 тис. грн. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Питання №9: «Затвердження на 2014 рiк лiмiтiв надання Товариством фiнансових та майнових 

порук по зобов'язанням третiх осiб». 

ВИРIШИЛИ: 

1.Затвердити на 2014 рiк лiмiт надання Товариством порук по зобов'язанням третiх осiб у 

розмiрi, що не перевищує 67 308 000 гривень за кожний договiр поруки або ряд пов'язаних 

договорiв поруки. 

2.Затвердити, що зазначений вище лiмiт застосовується до порук, якi надаються Товариством у 

2014 роцi. Поруки, наданi до 1 сiчня 2014 року та якi дiють протягом 2014року, не повиннi 

враховуватись при розрахунку використання лiмiту порук у 2014 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 М.I ФЗI (Interpipe M.E FZE); 

- ТОВ "IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"; 

- ТОВ "IНТЕРПАЙП-М". 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Питання №10: «Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради 

Товариства». 

ВИРIШИЛИ: 

1.Припинити повноваження наступних членiв Наглядової ради Товариства: 

-акцiонера – Бурносової Наталiї Вадимiвни; 

-акцiонера – Палiя Максима Орестовича; 

-акцiонера – Лихоманова Андрiя Анатолiйовича; 

-акцiонера – Шульги Владислава Володимировича; 

-акцiонера – Морозова Дениса Володимировича. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Питання №11: «Обрання членiв Наглядової ради Товариства». 

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є: 

1. Лихоманов Андрiй Анатолiйович; 

2. Любименко Iнна Володимирiвна; 

3. Морозов Денис Володимирович; 

4. Палiй Максим Орестович; 

5. Звоненко Руслан Миколайович. 

Питання №12: «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». 

ВИРIШИЛИ: 

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

ради Товариства.  

2.Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на 

безоплатнiй основi. 

3.Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати договори з членами Наглядової ради 

Товариства. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Питання №13: «Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї 

Товариства». 

ВИРIШИЛИ: 

1.Припинити повноваження наступних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: 

-Новiкова Андрiя Юрiйовича; 

-IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED); 

-Товариство з обмеженою вiдповiдаольнiстю “Фiрма “Iнтервторпром”; 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Питання №14: «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства». 

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства 

є: 

1. Новiков Андрiй Юрiйович; 

2. IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED); 

3.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Фiрма “Iнтервторпром”; 

Питання №15: «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». 

ВИРIШИЛИ: 

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 Голову Правлiння Товариства пiдписати договори з членами Ревiзiйної комiсiї 



Товариства. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
30.09.2014 

Кворум 

зборів** 
98.678 

Опис 

Основними питаннями порядку денного, якi розглядалися на Зборах, були: 

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

2. Затвердження порядку проведення загальних зборiв Товариства. 

3. Схвалення значних правочинiв, стороною яких є Товариство. 

Iнiцiатором скликання та проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв було Правлiння 

Товариства. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

Питання №1: «Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх 

повноважень». 

ВИРIШИЛИ: 

1. Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: 

- Ключник Ларису Миколаївну; 

- Кулiш Олену Миколаївну; 

- Шейка Владислава Iгоровича. 

2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення роботи загальних зборiв 

Товариства. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Питання №2: «Затвердження порядку проведення загальних зборiв Товариства».  

ВИРIШИЛИ: 

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв Товариства: 

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборiв та включених до порядку денного, надавати 

виступаючим – до 15 хвилин. 

2. Головi зборiв виносити на розгляд загальних зборiв питання порядку денного та надавати 

слово доповiдачу.  

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати iз заслуховування доповiдi або виступу 

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

переходити до голосування. 

3. Питання ставити доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання записок головi зборiв iз 

зазначенням найменування чи прiзвища, iм'я, по батьковi акцiонера (його представника).  

4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенiв для 

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

голосiв можливi технiчнi перерви до 15-20 хвилин.  

5. Пiсля вичерпання порядку денного та оголошення результатiв голосування з кожного 

питання порядку денного загальних зборiв головi зборiв оголосити про їх закриття. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Питання №3: «Схвалення значних правочинiв, стороною яких є Товариство». 

ВИРIШИЛИ: 

1. Схвалити договори поставки металобрухту, а також змiни та доповнення до них, що можуть 

укладатися мiж ДЕРЖАВНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ "УКРЗАЛIЗНИЧПОСТАЧ" (або 

його правонаступником), у якостi Продавця, та Товариством, у якостi Покупця, протягом одного 

року з дати прийняття цього рiшення, загальна сума яких перевищує 25 вiдсоткiв, але менша 

нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства.  

Доручити Наглядовiй радi Товариства самостiйно визначати умови таких договорiв поставки, а 

також змiн та доповнень до них. 

При цьому гранична сукупна вартiсть таких договорiв (з урахуванням змiн та доповнень) не 

повинна перевищувати 49,99 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 



фiнансової звiтностi Товариства. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

ВИРIШИЛИ: 

2. Схвалити договори поставки металобрухту, а також змiни та доповнення до них, що можуть 

укладатися мiж ДЕРЖАВНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ "УКРЗАЛIЗНИЧПОСТАЧ" (або 

його правонаступником), у якостi Продавця, та Товариством, у якостi Покупця, протягом одного 

року з дати прийняття цього рiшення, загальна сума яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 

Доручити Наглядовiй радi Товариства самостiйно визначати умови таких договорiв поставки, а 

також змiн та доповнень до них. 

При цьому гранична сукупна вартiсть таких договорiв (з урахуванням змiн та доповнень) не 

повинна перевищувати 825 000 000 гривень. 

Рiшення прийняте бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.  

Iнiцiатором скликання та проведення позачергових Загальних зборiв  було Правлiння 

Товариства. 

 



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 Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна Київська Київський Київ Нижнiй Вал 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 
498004 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 
Державна комiся з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

Опис 

ПАТ "Iнтерпайп Днiпровтормет" користується послугами 

ПАТ" НДУ" з 2010 року, яке здiйснює професiйну 

дiяльнiсть з ведення реєстру. 

 

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 01601 Україна Київська Печерський Київ Мечникова, буд. 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
581440 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 044-498-53-74 

Факс 044-498-53-74 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть деаозитарної установи 

Опис 

ПАТ "Iнтерпайп Днiпровтормет" користується послугами 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фонд-Маркет" з 

2010 року, яке здiйснює професiйну дiяльнiсть депозитарної 

установи. 

 

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 
49600 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський 

Днiпропетровськ Набережна iм. В.I. Ленiна, буд. 29-А 

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  

Міжміський код та телефон 056-371-61-42 

Факс 056-744-33-06 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис 

Аудит фiнансової звiтностi ПАТ "Iнтерпайп Днiпровтормет" 

за 2014 рiк було проведено Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Iнсайдер" 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстра

ції 

випуск

у 

Номер 

свідоцт

ва про 

реєстра

цію 

випуску 

Найменува

ння органу, 

що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародни

й 

ідентифікаці

йний номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінал

ьна 

вартість 

акцій 

(грн) 

Кількіс

ть 

акцій 

(штук) 

Загальн

а 

номінал

ьна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутно

му 

капіталі 

(у 

відсотка

х) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.06.20

10 
411/1/10 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA040042100

6 

Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумент

арні іменні 
0.25 

259504

000 
64876000 100 

Опис 

Статутний капiтал ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" становить 64876000,00 гривень 

(шiстдесят чотири мiльйони вiсiмсот сiмдесят шiсть тисяч гривень 00 копiйок). Статутний 

капiтал подiлений на 259504000( двiстi п'ятдесят дев'ять мiльйонiв п'ятсот чотири тисячi) 

штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять 

копiйок) грн. кожна. Перша емiсiя акцiй зареєстрована Днiпропетровським обласним 

фiнансовим управлiнням 17 серпня 1994 року, свiдоцтво № 51/1/94 на суму 38400000000( 

тридцять вiсiм мiльярдiв чотириста мiльйонiв карбованцiв), кiлькiсть просих iменних акцiй 

1536000( один мiльйон п'ятсот тридцять шiсть тисяч) штук номiнальною вартiстю 25000( 

двадять п'ять тисяч) карбованцiв. Акцiї повнiсю оплаченi за вартiстю не нижче номiнальної 

та розмiщенi серед засновникiв. Форма випуска акцiй-документарна. Друга емiсiя акцiй 

зареєстрована Мiнiстерсвтом фiгагсiв України 28 вкресня 1998 рок, свiдоцтво № 398/1/95 на 

суму 99200000000(дев'яносто дев'ять мiлбярдiв двiстi мiльйонiв) карбованцiв, кiлькiсть 

простих iменних акцiй 3968000( три мiльйони дев'ятсот шiстдесят вiсiм тисяч) штук 

номiнальною вартiстю 25000(двадцять п'ять тисяч) карбованцiв кожна. Акцiї повнiсю 

оплаченi за вартiстю не нижче номiнальної та розмiщенi серед засновникiв. Форма випуска 

акцiй-документарна. Третя емiсiя акцiй зареєстрована Держвною комiсiєю з цiнних паперiв 

та фондового ринку 26 сiчня 1999 року, свiдоцтво № 33/11/99 на суму 2076,000( два мiльйони 

сiмдесят шiсть тисяч) гривень, кiлькiсть простих iменних акцiй 8304000( 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 

випуска акцiй-документарна.                                       

Четверта емiсiя акцiй зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку 17 сiчня 2005 року, свiдоцтво № 302/1/05 на суму 14876000( чотирнадцять мiльйонiв 

вiсiмсот сiмдесят шiсть тисяч) гривень, кiлькiсть простих iменних акцiй 59504( п'ятдесят 

дев'ять мiльйонiв п'ятсот чотири тисячi) штук номiнальною вартiстю 25( двадцять п'ть) 

копiйок кожна.                                                                     

П'ята емiсiя акцiй зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

17 липня 2008 року, свiдоцтво №302/1/08 на суму 64876000( шiстдесят чотири мiльйони 

вiсiмсот сiмдесят шiсть тисяч) гривень , кiлькiсть простих iменних акцiй 259504000( двiстi 

п'ятдесят дев'ять мiлйонiв п'ятсот чотири тисячi) штук номiнальеою вартiсю 25(двадцять 

п'ять) копiйок кожна. Акцiї повнiсю оплаченi за вартiстю не нижче номiнальної та розмiщенi 

серед засновникiв. Форма випуска акцiй-документарна. Iншi види цiнних паперiв не 

випускалися та не розмiщувалися.                                                              

Мета додаткової емiсiї та розмiщення акцiй: залучення iнвесицiй для технiчного та 

соцiального розвитку Товариства та поповнення обiгових коштiв Товариства. 

В цiлях виконання вимог законодвасвта зокрема положення частини другої статтi 20 Закону 

України "Про акцiонернi товариства" про виключно бездокументарну форму iснування акцiй 

загальгими зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбултся в 2010 роцi, прийнято рiшення про 

проведення випуску iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, у 

бездокументарну форму iснування. Свiдоцтов про реєстрацiю випуска цiнних паперiв видане 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 06.06.2010 року № 411/1/10. 

Депохитарiєм, який обслуговує випуск акцiй щодо якого було прийнято рiшення про 

дематерiалiзацiю, оьране Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй 

цiнних паперiв"(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35917889)- договiр про обслуговування 



емiсiї цiнних паперiв №Е1427/10 вiд 20.07.2010 року, а Зберiгачем, у якого Товариство 

вiдкрило рахунки в цiнних паперах власних акцiй-Товариство з лбмеженою вiдповiдальнiстю 

"Фонд-Маркет"( iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 34412665)- договiр №06Е/2010 вiд 

21.07.2010 року.                                                                

Згiдно з вимогами Нацiональної комiсiє з цiнних паперiв та фондового ринку щодо 

здiйснення кодифiкацiї(нумерацiї) цiнних паперiв Нацiональним Депозитарiєм України 

присвоєноо реєстрацiйний лiтерно-знаковий код цiнним паперам Товариства та отримано 

виписку з реєстру кодiв цiнних паперiв. Код цiнних паперiв UA/ 

В 2012 роцi акцiї Товариства включенi до бiржового списку, на пiдставi укладеного договору 

з Публiчним акцiонерним товариством "Фондова бiржа ПФТС" 

  



XI. Опис бізнесу 

Важливих подiй в 2014 роцi не вiдбувалось. 

  

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" крiм 

головного пiдприємства , розташованого в мiстi Днiпропетровськ, має перефiрiйнi виробничо-заготiвельнi цеха 

у м. Павлоград, м.Нiкополь, м. Житомир, м. Вiнниця, м. Київ, м. Одеса, м. Полтава. У 2005 роцi Товариством 

будо придбано Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Луганський комбiнат Втормет". У 2010 роцi 

Товариством були придбанi Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мета" (м.Харкiв). 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" -738 чоловiк, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТА"-72 чоловiки, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ"-99 чоловiки. Фонд оплати працi становить: ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"-39087895,5 грн., 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТА"-2579805,00 грн., ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ"-2703860 грн. В порiвняннi з 

2013 роком, фонд оплати працi зменшився на: ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"-0,2%, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"МЕТА"-17,2%, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ 

ВТОРМЕТ"-41,6% 

  

Українська асоцiацiя вторинних металiв (УАВтормет) 

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

тел/факс 0-44-531-1231, e-mail: office@uavtormet.com 

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

До складу Асоцiацiї входять крiм пiдприємств що займаються безпосередньо збором та переробкою 

металобрухту також декiлька колективних членiв . 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. 

  

Спiльна дiяльнiсть у 2014 роцi не здiйснювалась. 

  

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у 2014 роцi не надходили. 

  

Товариство проводить наступну облiкову полiтику: оцiнка вибуття запасiв за середньо зваженою вартiстю; 

фiнансовi iнвестицiї враховуються за собiвартiстю; простий метод калькулювання собiвартостi продукцiї 

(послуг). Основними засобами визнаються активи, якi Товариство мiстить з метою використання в процесi 

виробництва, здача в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних або соцiально-культурних 

функцiй, якщо встановлений очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї) перевищує один 

рiк i вартiсть перевищує двi тисячi п'ятсот гривень. Нарахування амортизацiї по основних фондах здiйснюється 



прямолiнiйним методом в межах термiну корисного використання об'єктiв. Нарахування амортизацiї по 

нематерiальних активах проводиться по прямолiнiйному методу в межах термiну корисного використання 

об'єктiв. Матерiальнi активи з термiном корисного використання бiльш одного року i вартiстю менше 2500 грн. 

Визнаються малоцiнними необоротними матерiальними активами. Амортизацiя малоцiнних необоротних 

матерiальних активiв нараховується в сумi 50% їх вартостей при введеннi в експлуатацiю i 50% вартостi при 

вибуттi. Запасами визнаються активи пiдприємства, якi зберiгаються для однiєї з цiлей: - для споживання пiд 

час виробництва, виконання робiт, надання послуг, а також для забезпечення функцiонування адмiнiстрацiї 

пiдприємства (сировина, матерiали, паливо, що комплектують тi iн.); - для завершення процесу виробництва з 

подальшим продажем продукту виробництва (незавершене будiвництво); - для подальшого продажу в 

звичайних умовах господарської дiяльностi (продукцiя i товари). Одиницею бухгалтерського облiку запасiв 

визначається кожне їх найменування. Для повного вiдображення вартостi запасiв, суми витрат, що пiдлягають 

включенню в первинну вартiсть згiдно положенням стандарту № 9 "Запаси", вiдбиваються на субрахунку 

вiдповiдного рахунку облiку запасiв. 

  

Основний вид продукцiї: брухт чорних металiв. Основний ринок збуту: сталеливарнi та трубопрокатнi 

пiдприємства Днiпропетровської областi. Джерела сировини: виробничi та комерцiйнi пiдприємства. Дiяльнiсть 

пiдприємства не залежить вiд сезонних змiн, але на пряму залежить вiд функцiонування металургiйної галузi 

взагалi. Пiдприємство нарощує виробничi потужностi шляхом придбання нового та якiсного обладнання, 

шляхом вiдкриття нових приймальних пунктiв (майданчикiв) по всiй територiї України. Основними, найбiльш 

впливовими конкурентами Товариства, є Київський Втормет, Харкiвський Втормет, Миколаївський Втормет, 

Одеський Втормет, Херсонський Втормет, Запорiзький Втормет, ММК "Iстiл", ММК iм. Iллiча, ТОВ "Керамет", 

ТОВ "Укрмет", ТОВ "Метiнвест-ресурс". Основними клiєнтами є: ТОВ "Iнтерпайп Нiко Тьюб", ВАТ "Iнтерпайп 

НМТЗ", ВАТ "Iнтерпайп НТЗ", ТОВ "Нововтормет", ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". 

  

За перiод з 2009 року по 2014 рiк було придбано активiв (основних засобiв) на загальну суму 64 626 623 грн.; 

було вiдчужено активiв (основних засобiв) на 5 997 233 грн. 

  

Таких провочинiв у 2014 роцi не було. 

  

Станом на 31.12.2014р. Залишкова вартiсть основних засобiв ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" склала 192158700,08 грн., у тому числi за мiсцезнаходженням ( за залишковою вартiстю ) : 

Головне пiдприємство (м. Днiпропетровськ ) : 153631157,43 

Нiкопольський виробничо-заготiвельний цех :14180694,48 грн. 

Павлоградський виробничо-заготiвельний цех : 2080725,83 грн. 

Товстовський виробничо-заготiвельний цех : 4100932,28 грн. 

Житомирський виробничо-заготiвельний цех : 1245528,30 грн. 

Вiнницький виробничо-заготiвельний цех :9362661,10 грн. 

Одеський виробничо-заготiвельний цех : 2013873,23грн. 

Полтавський виробничо-заготiвельний цех : 546121,83 грн. 

Київський виробничо-заготiвельний цех : 4997005,60 грн. 

  

Основними факторами, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства є частi цiновi коливання на ринку 

металобрухту пов'язанi з потребами металургiйних пiдприємств в Українi та за кордоном. Недосконала правова 

база. 

  

В 2014 роцi Товариством не виплачувались штрафнi санкцiї за порушення законодавтсва. 

  

Фiнансова полiтика Товариства спрямована на виконання наступних задач: - забезпечення стабiльностi та 

лiквiдностi Товариства; - забезпечення рентабельностi роботи; - задоволення соцiальних та матерiальних 

потреб працiвникiв Товариства. Для забезпечення лiквiдностi Товариства необхiдно мати достатню кiлькiсть 

коштiв та резервiв, що забезпечуються на Товариствi за рахунок коштiв iнвестора. 

  

Всi договiрнi зобов'язання ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" виконує в повному обсязi. Очикуваний 

прибуток вiд виконання договорiв пiдрахувати не має можливостi. 

  

Основними стратегiчними завданнями пiдприємства на 2015 рiк є нарощування виробничих потужностей за 

рахунок модернiзацiї i iнвестування грошових коштiв в основнi засоби Товариства. 

  



У 2014 роцi дослiдження та розробки не проводились. 

  

Судовi справи з позовними вимогами на суму 10 i бiльше вiдсоткiв активiв емiтента вiдсутнi. 

  

У 2014 роцi в ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" немає iншої iстотної iнформацiї, окрiм тiєї, що вже була 

викладена, для iнвесторiв. 



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: 
265296 195403 46857 73474 312153 268877 

будівлі та споруди 147605 88455 6698 1077 154303 89532 

машини та 

обладнання 
105200 98443 23608 50799 128808 149242 

транспортні засоби 11219 6641 16421 21598 27640 28239 

інші 1272 1864 130 0 1402 1864 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 329 0 0 0 329 

будівлі та споруди 0 315 0 0 0 315 

машини та 

обладнання 
0 10 0 0 0 10 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 0 4 0 0 0 4 

Усього 265296 195732 46857 73474 312153 269206 

Опис 

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 2012р.                                          

На 31.12.2014 р. Товариство визнало збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв 

та капiтальних iнвестицiй дочiрнього пiдприємства, що знаходиться на тимчасово 

окупованiй територiї України, у сумi 65 074 тис.грн., що являють собою 100% знецiнення 

вартостi всiх об’єктiв основних засобiв внаслiдок зменшення корисностi вiд їх 

використання.  

Збитки вiд знецiнення основних засобiв вiдображенi у 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 являє собою 100% уцiнення проти попереднього приросту вартостi 

активiв в складi капiталу в дооцiнках.                                                   

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 2012р.                                       

На 31.12.2014 р. Товариство визнало збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв 

та капiтальних iнвестицiй дочiрнього пiдприємства, що знаходиться на тимчасово 

окупованiй територiї України, у сумi 65 074 тис.грн., що являють собою 100% знецiнення 

вартостi всiх об’єктiв основних засобiв внаслiдок зменшення корисностi вiд їх 

використання.  

Збитки вiд знецiнення основних засобiв вiдображенi у 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 являє собою 100% уцiнення проти попереднього приросту вартостi 

активiв в складi капiталу в дооцiнках. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих 

активів (тис. грн) 
77837 173087 

Статутний капітал (тис. грн.) 64876 64876 

Скоригований статутний капітал 

(тис. грн) 
64876 64876 



Опис 

Порядок розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерних товариств 

вiдображено у методичних рекомендацiях щодо визначення вартостi чистих 

активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням Держкомiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004 року. Вартiсть 

чистих активiв пiдприємства визначається шляхом вирахування iз суми його 

зобов'язань, за даними Ф. 1 "Баланс", за наступною формулою: Ф. 1 

(Пiдсумки р. I + р. II + р. III Активу) - Ф. 1 (Пiдсумки р. II + р. III + р. IV + р. V 

Пасиву). 

Висновок 

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2014 року бiльша за 

статутний капiтал, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме 

частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

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 1082 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 593281 X X 

Усього зобов'язань X 594363 X X 

Опис: 
Облiк зобов'язань ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" вiдповiдає вимогам 

МСФЗ. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п 
Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Металобрухт 685,2 тис. тон 2177579 100 667,94 тис. тон 2270269 98.6 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 



1 2 3 

1 Сировина 77.7 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції. 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 
ТОВ аудиторська фiрма "Iнсайдер" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
32281420 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 

49600 Україна Днiпропетровська 

Бабушкiнський Днiпропетровськ 

Набережна iм. В.I. Ленiна, буд. 29-А 

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** 

177 П 000177 06.08.2013 01.11.17р 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

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 

49600, м. Днiпропетровськ, вул. 

Набережна Ленiна, 29-А, тел. 744-33-06; 

371-61-42; 371-61-40. 

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** 

177 П 000177 06.08.2013 до 01.11.2017 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

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 2014 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 належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної 

думки. 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Як пояснюється в примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi, активи дочiрнього пiдприємства ТОВ 

«Луганський комбiнат Втормет», якi перебувають на тимчасово окупованiй територiї України, вiдображаються 

у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi з урахуванням вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 36 

«Зменшення корисностi активiв». 

Зобов’язання дочiрнього пiдприємства ТОВ «Луганський комбiнат Втормет» включенi до консолiдованої 

звiтностi у сумi 111 753 тис. грн. Ми не мали змоги отримати достатнi й належнi аудиторськi докази щодо 

пiдтвердження розрахункiв з бюджетом, а також щодо пiдтвердження 11 вiдсоткiв кредиторської 

заборгованостi дочiрнього пiдприємства ТОВ «Луганський комбiнат Втормет», що складає 2 вiдсотки загальної 

кредиторської заборгованостi консолiдованої фiнансової звiтностi.                                            

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. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть не включає коригувань у зв’язку з впливом 

подiй на дочiрнє пiдприємство ТОВ «Луганський комбiнат Втормет», якi мали мiсце пiсля звiтної дати. 

Умовно-позитивна думка                                                        

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення 

умовно-позитивної думки», консолiдована фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 

фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «IНТЕРПАЙП ДНIПропетровський ВТОРМЕТ» та його 

дочiрнiх пiдприємств станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, 

що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 



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 2014 2 1 

2 2012 1 0 

3 2011 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): Нi 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): Нi 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 5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох 

років? 
21 

 

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 iнших комiтетiв не створено. 

Інші (запишіть) -- 

 

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): --  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 Так 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 

Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 

для голови та членів виконавчого 

органу 

Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 

для голови та членів наглядової 

ради 

Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про 

притягнення до майнової 

відповідальності членів 

виконавчого органу 

Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 

випуск акцій 
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 

реалізацію та розміщення власних 

акцій 

Ні Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього 

аудитора 
Ні Ні Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких 

існує конфлікт інтересів 
Ні Ні Ні Ні 

 



Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу 

приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? 

(так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, 

тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком 

діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

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 

Так Так Так Так Так 

Інформація про 

склад органів 

управління 

товариства 

Так Так Так Так Так 

Статут та 

внутрішні 

документи 

Так Ні Так Ні 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) Iнше вiдсутнє 

 

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) Iншi причини вiдсутнi 

 

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) Iнше вiдсутнє 

 

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) Так 



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних 

трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть): --   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 

наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 

України протягом останніх трьох років? Так 

 

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: Прийнято Загальними 

зборами акцiонерiв 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Розмiщений на 

власнiй iнтернет сторiнцi Товариства: www.dneprvtormet.interpipe.biz 

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 

Положень Кодексу корпоративного управлiння в Товариствi дотримуються 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 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 38.32 

Середня кількість працівників 750  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
вул. Липова, б. 1, м. Днiпропетровськ, 

Днiпропетровська обл., 49124 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 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 108 1001 0 

первісна вартість 1001 325 1287 0 

накопичена амортизація 1002 217 286 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 21948 7560 0 

Основні засоби: 1010 185176 190096 0 

первісна вартість 1011 214406 236083 0 

знос 1012 29230 45987 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 2115 2485 0 

первісна вартість 1016 2378 2931 0 

знос 1017 263 446 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 

 

5149 

 

4452 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 278 278 0 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
1040 33 17 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 214807 205889 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 96447 113454 0 

Виробничі запаси 1101 51893 65703 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 39855 47679 0 

Товари 1104 4699 72 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 200381 338747 0 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

58421 

 

21075 

 

0 

з бюджетом 1135 351 242 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 344 183 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
1155 2262 640 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 1600 1600 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 61 337 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 61 337 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 45 37 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 1169 446 0 

Усього за розділом II 1195 360737 476578 0 

III. Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та 

групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 575544 682467 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 100917 101632 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 37632 47336 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 208273 218692 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 14562 13794 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 393 328 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 4388 0 

Довгострокові забезпечення витрат 

персоналу 
1521 0 4388 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 14955 18510 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 7833 15453 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 68 68 0 

за товари, роботи, послуги 1615 337800 351430 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 1673 1229 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 386 521 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 949 1280 0 

за одержаними авансами 1635 121 60038 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 3486 15246 0 

Усього за розділом IІІ 1695 352316 445265 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами, 
1700 0 0 0 



утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

V. Чиста вартість активів 

недержавного пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 575544 682467 0 

 

Примітки 
Фiiнансова звiтнiсть ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за 2014 р. пiдготовлена 

вiдповiдно до МСФЗ. 

Керівник Короткова О.М. 

Головний бухгалтер Лобода Д.В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 

за ЄДРПОУ 00191454 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1709542 1581979 

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 ( 1632465 ) ( 1518320 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

77077 

 

63659 

 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 409060 910643 

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 ( 35198 ) ( 32493 ) 

Витрати на збут 2150 ( 22527 ) ( 31526 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 407968 ) ( 907122 ) 

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 

 

20444 

 

3161 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 15 3 

Інші доходи 2240 205 3916 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 



Фінансові витрати 2250 ( 2395 ) ( 1607 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 2487 ) ( 37967 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

15782 

 

0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 32494 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5964 -5990 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

9818 

 

0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 38484 ) 

 

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 28663 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 28663 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 

сукупним доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 28663 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 

2460) 
2465 9818 -9821 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1491449 1497126 

Витрати на оплату праці 2505 40949 44443 

Відрахування на соціальні заходи 2510 13137 13728 

Амортизація 2515 18111 18140 

Інші операційні витрати 2520 149032 35408 

Разом 2550 1712678 1608845 

 

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 0.03783 -0.1483 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.03783 -0.1483 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 
Фiiнансова звiтнiсть ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за 2014 р. пiдготовлена 

вiдповiдно до МСФЗ. 

Керівник Короткова О.М. 

Головний бухгалтер Лобода Д.В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 

за ЄДРПОУ 00191454 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2014 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 

 

2019826 

 

2277206 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 687 619 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 60038 121 

Надходження від повернення авансів 3020 236033 142774 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 3 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, 

пені) 
3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 9222 7374 

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 66120 1952 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 2189384 ) 

 

( 2214320 ) 

Праці 3105 ( 31983 ) ( 32455 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 14327 ) ( 15121 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 27908 ) ( 26319 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

прибуток 
3116 ( 5964 ) ( 6584 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

додану вартість 
3117 ( 7424 ) ( 5696 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків 

і зборів 
3118 ( 14520 ) ( 14039 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 21075 ) ( 58421 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 31815 ) ( 71389 ) 

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 ( 69891 ) ( 4308 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5543 7716 



II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 14 100 

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 ( 5277 ) ( 6020 ) 

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 -5263 -5920 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 70551 355490 

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 70551 355490 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 4 ) ( 1747 ) 

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 -4 -1747 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 276 49 

Залишок коштів на початок року 3405 61 12 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 337 61 

 

Примітки 
Фiiнансова звiтнiсть ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за 2014 р. пiдготовлена 

вiдповiдно до МСФЗ. 

Керівник Короткова О.М. 

Головний бухгалтер Лобода Д.В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 

за ЄДРПОУ 00191454 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2014 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: 

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 
Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) за 2014 рiк не складався, оскiльки 

був складений за прямим методом. 

Керівник Короткова О.М. 

Головний 

бухгалтер 
Лобода Д.В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 

за ЄДРПОУ 00191454 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстров

аний 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатков

ий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозподілен

ий прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплаче

ний 

капітал 

Вилучен

ий 

капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок 

року 

4000 64876 100917 0 4848 37632 0 0 208273 

Коригуванн

я: 
Зміна 

облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 -161 0 0 -161 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригован

ий залишок 

на початок 

року 

4095 64876 100917 0 4848 37471 0 0 208112 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період 

4100 0 0 0 0 9818 0 0 9818 

Інший 

сукупний 

дохід за 

звітний 

період 

4110 0 6 0 0 0 0 0 6 

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 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 



асоційованих 

і спільних 

підприємств 

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 

зареєстрован

ого 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 

законодавств

а 

4215 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 

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 

заборгованос

ті 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 
4280 0 0 0 0 0 0 0 0 



вартості 

акцій 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 709 0 0 47 0 0 756 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольов

аної частки в 

дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 715 0 0 9865 0 0 10580 

Залишок на 

кінець року 
4300 64876 101632 0 4848 47336 0 0 218692 

 

Примітки 
Фiiнансова звiтнiсть ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" за 2014 р. пiдготовлена 

вiдповiдно до МСФЗ. 

Керівник Короткова О.М. 

Головний бухгалтер Лобода Д.В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 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 38.32 

Середня кількість працівників 825  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
вул. Липова, б. 1, м. Днiпропетровськ, 

Днiпропетровська обл., 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 31.12.2014 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 131 1005 0 

 первісна вартість 1001 447 1305 0 

 накопичена амортизація 1002 316 300 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 22423 7932 0 

Основні засоби: 1010 265296 195732 0 

 первісна вартість 1011 309625 244176 0 

 знос 1012 44329 48444 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 33 17 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 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 287883 204686 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 148751 124498 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 186823 338532 0 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 

 за виданими авансами 

 

1130 

 

24354 

 

21789 

 

0 

 з бюджетом 1135 1631 5011 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 4334 0 

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
1155 23498 278 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 105 342 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 38 37 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 385200 490487 0 

III. Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та 

групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 673083 695173 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 98284 53506 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 9951 -40527 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 -24 -21 0 

Усього за розділом I 1495 173087 77837 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2055 3423 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 8226 15781 15781 

Довгострокові забезпечення 1520 3267 3770 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 13548 22973 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 379408 359278 0 

 за розрахунками з бюджетом 1620 2437 1082 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 228 0 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 385 548 0 

 за розрахунками з оплати праці 1630 6459 8141 0 

 за одержаними авансами 1635 82108 186578 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 677 795 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від 

перестраховиків 
1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 14996 37872 0 

Усього за розділом IІІ 1695 486448 594363 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та 

1700 0 0 0 



групами вибуття 

V. Чиста вартість активів 

недержавного пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 673083 695173 0 

 

Примітки 

До складу консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 року увiйшли показники 

дiяльностi материнського пiдприємства ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та його 

дочiрнього пiдприємства: ТОВ "Луганський комбiнат Втормет". Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть за 2014 р. пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ. 

Керівник Короткова О.М. 

Головний 

бухгалтер 
Лобода Д.В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 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 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 2302500 2699559 

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 2180625 2646626 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

121875 

 

52933 

 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 4818 8683 

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 ( 42214 ) ( 61964 ) 

Витрати на збут 2150 ( 30229 ) ( 44278 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 96210 ) ( 8755 ) 

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 ( 41960 ) ( 53381 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 15 4 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 



Фінансові витрати 2250 ( 11030 ) ( 2273 ) 

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 ( 52975 ) ( 55650 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -9871 563 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 62846 ) ( 55087 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -38458 113694 

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 239 484 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -38219 114178 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 

сукупним доходом 
2455 5815 -15894 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -32404 98284 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 

2460) 
2465 -95250 43197 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2470 

 

-62849 

 

-55079 

 неконтрольованій частці 2475 3 -8 

Сукупний дохід, що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2480 

 

-95253 

 

43205 

неконтрольованій частці 2485 3 -8 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1804120 2552107 

Витрати на оплату праці 2505 58962 83408 

Відрахування на соціальні заходи 2510 18219 25773 

Амортизація 2515 19393 27433 

Інші операційні витрати 2520 58177 82298 

Разом 2550 1958871 2771017 

 

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 -0.24218 -0.21228 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.24218 -0.21228 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки До складу консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 року увiйшли показники 



дiяльностi материнського пiдприємства ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та його 

дочiрнього пiдприємства: ТОВ "Луганський комбiнат Втормет". Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть за 2014 р. пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ. 

Керівник Короткова О.М. 

Головний 

бухгалтер 
Лобода Д.В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 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 2014 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 

 

2258093 

 

2500410 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 737 619 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 73885 72064 

Надходження від повернення авансів 3020 104566 15164 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 3 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, 

пені) 
3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 14064 5983 

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 67701 2067 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 ( 2294365 ) ( 2400048 ) 

Праці 3105 ( 36661 ) ( 39258 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 16614 ) ( 18477 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 30542 ) ( 31447 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

прибуток 
3116 ( 6889 ) ( 7222 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

додану вартість 
3117 ( 7575 ) ( 7643 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків 

і зборів 
3118 ( 16078 ) ( 16581 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 28033 ) ( 21815 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 32908 ) ( 71390 ) 

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 ( 74286 ) ( 5890 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5608 7986 



II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 14 28 

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 ( 5382 ) ( 6194 ) 

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 -5368 -6166 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 74746 355490 

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 74746 355490 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 4 ) ( 1747 ) 

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 -4 -1747 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 236 73 

Залишок коштів на початок року 3405 105 33 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 342 106 

 

Примітки 

До складу консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 року увiйшли показники дiяльностi 

материнського пiдприємства ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та його дочiрнього пiдприємства: 

ТОВ "Луганський комбiнат Втормет". Консолiдована фiнансова звiтнiсть за 2014 р. пiдготовлена 

вiдповiдно до МСФЗ. 

Керівник Короткова О.М. 

Головний 

бухгалтер 
Лобода Д.В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 

за ЄДРПОУ 00191454 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2014 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 

До складу консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 року увiйшли показники 

дiяльностi материнського пiдприємства ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та його 

дочiрнього пiдприємства: ТОВ "Луганський комбiнат Втормет". Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть за 2014 р. пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ. 

Керівник Короткова О.М. 

Головний 

бухгалтер 
Лобода Д.В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 

за ЄДРПОУ 00191454 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрол

ьована 

частка 

Разом 
зареєст

ровани

й 

капітал 

капіта

л у 

дооцін

ках 

додатко

вий 

капітал 

резерв

ний 

капіта

л 

нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрит

ий збиток) 

неоплаче

ний 

капітал 

вилуче

ний 

капітал 

всьо

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок 

на 

початок 

року 

4000 64876 98284 0 0 9951 0 0 
1731

11 
-24 

17308

7 

Коригуван

ня: 
Зміна 

облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлен

ня 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 

Скоригова

ний 

залишок 

на 

початок 

року 

4095 64876 98284 0 0 9951 0 0 
1731

11 
-24 

17308

7 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період 

4100 0 0 0 0 -62849 0 0 

-

6284

9 

3 
-

62846 

Інший 

сукупний 

дохід за 

звітний 

період 

4110 0 -32726 0 0 322 0 0 

-

3240

4 

0 
-

32404 

Дооцінка 

(уцінка) 

необоротн

их активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструмент

ів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



різниці 

Частка 

іншого 

сукупного 

доходу 

асоційован

их і 

спільних 

підприємст

в 

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 

Спрямуван

ня 

прибутку 

до 

зареєстров

аного 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахуван

ня до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума 

чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно 

до 

законодавс

тва 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума 

чистого 

прибутку 

на 

створення 

спеціальни

х 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума 

чистого 

прибутку 

на 

матеріальн

е 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



заборгован

ості з 

капіталу 

Вилученн

я 

капіталу: 
Викуп 

акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепрода

ж 

викуплени

х акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулюванн

я 

викуплени

х 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 

номінально

ї вартості 

акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 

в капіталі 
4290 0 -12052 0 0 12052 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтроль

ованої 

частки в 

дочірньому 

підприємст

ві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін 

у капіталі 
4295 0 -44778 0 0 -50475 0 0 

-

9525

3 

3 
-

95250 

Залишок 

на кінець 

року 

4300 64876 53506 0 0 -40524 0 0 
7785

8 
-21 77837 

 

Примітки 

До складу консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 року увiйшли показники 

дiяльностi материнського пiдприємства ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" та його 

дочiрнього пiдприємства: ТОВ "Луганський комбiнат Втормет". Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть за 2014 р. пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ. 

Керівник Короткова О.М. 

Головний 

бухгалтер 
Лобода Д.В. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Основнi вiдомостi про Товариство                                                              
Публiчне акцiонерне товариство «IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» (скорочено: ПАТ 

«IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ») 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 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 Втормет», ТОВ «Мета», та приймає участь у 

холдинговiй компанiї «IНТЕРПАЙП».                                                           

ПАТ «IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ» розташоване за адресою: 49124, м. Днiпропетровськ, вул. Липова,1; 

тел. 0562-352455, факс 056-7212014, електронна пошта: sekretar@vtorm.dp.ua, iдентифiкацiйний код - 00191454; 

мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1210138400; органiзацiйно-правова форма за КОПФГ - 230; вид економiчної 

дiяльностi за КВЕД: 38.32 – вiдновлення вiдсортованих вiдходiв;                                                                  

Частка власностi та право голосу Товариства в її дочiрнiх пiдприємствах станом на 31 грудня 2013 та 2014 рокiв 

були представленi таким чином: 

Продовження тексту приміток 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ»: 

Країна реєстрацiї: Україна  

Частка власностi станом на 31 грудня 2014 року — 0 

Частка власностi станом на 31 грудня 2013 року — 100% 

Основна дiяльнiсть- Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «МЕТА» 

Країна реєстрацiї: Україна  

Частка власностi станом на 31 грудня 2014 року — 0 

Частка власностi станом на 31 грудня 2013 року — 99,9% 

Основна дiяльнiсть- Оброблення металевих вiдходiв та брухту 

Продовження тексту приміток 

Середня кiлькiсть працiвникiв протягом 2014 року дорiвнювала 825 чоловiк, 2013 року - 1031 чоловiк. 

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. 

Продовження тексту приміток 

2 Основа пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi                                      

Заява про вiдповiднiсть. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть за рiк, який закiнчився 31 грудня 2014 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. Мiсцевi 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 Групи, залишки, доходи та витрати за операцiями повнiстю виключаються при 

консолiдацiї. 

3 Умови та ризики, що впливають на здiйснення дiяльностi пiдприємства                                      

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. 

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. У 2014 року, пiсля 

девальвацiї нацiональної валюти, Нацiональний банк України увiв ряд адмiнiстративних обмежень на операцiї з 

обмiну валют, а також оголосив про перехiд на режим плаваючого курсу обмiну. Кiнцевий результат розвитку та 

наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний 

негативний вплив на економiку України.                                      

З 01.01.2015 р. вступили в дiю суттєвi змiни до податкового законодавства. 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.                                          

Дочiрнє пiдприємство ТОВ «Луганський комбiнат Втормет» з червня 2014 року перебуває 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 визнало втрати вiд зменшення корисностi активiв, за виключенням 

розрахункiв з бюджетом та розрахункiв з пов'язаними особами, у розмiрi 100% знецiнення зазначенних активiв. 

Зобов’язання дочiрнього пiдприємства ТОВ «Луганський комбiнат Втормет» визнанi у повнiй сумi та включенi 

до складу консолiдованої фiнансової звiтностi.                                               

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. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть не включає коригувань у зв’язку з впливом 

подiй на дочiрнє пiдприємство ТОВ «Луганський комбiнат Втормет», якi мали мiсце пiсля звiтної дати 

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 впливом подiй в Українi, якi мали мiсце пiсля звiтної дати. 

 


