
Інформація  

про емісію акцій  

ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод»  
 

 

І.Характеристика емітента: 

Повне найменування емітента: 

Відкрите акціонерне товариство «Нижньодніпровський трубопрокатний завод» 

Код ЄДРПОУ: 

05393116 

Місцезнаходження: 

49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21 

Телефон/Факс:  
(0562) - 207 301 

(0562) - 349 099 

Дата заснування: 

Товариство зареєстровано виконкомом Дніпропетровської міської ради народних 

депутатів від 28 грудня 1994 року за реєстраційним  № 10059-АТ, свідоцтво про державну 

реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності № 05393116. 

Предмет діяльності: 
Предметом діяльності Товариства є: 

- виробництво та реалізація сталі, металевих труб, суцільнокатаних коліс, кільцевих 

виробів та бандажів, іншої промислової продукції, в тому числі на умовах  давальницької 

сировини; 

- виробництво та реалізація товарів народного споживання; 

- проведення наукових дослідів та науково-технічних розробок та їх впровадження в 

виробництво; 

- розробка, виготовлення, монтаж, ремонт, пусконалагоджувальні роботи та технічне 

обслуговування не стандартизованого обладнання; 

- виробництво, супровід та реалізація програмних продуктів; 

- проведення проектних, конструкторських, експериментальних, технологічних,  

обчислювальних робіт в різних галузях; 

- виробництво продукції сільського господарства; 

- торгово-закупівельна, збутова та біржова діяльність; 

- комісійна торгівля, консигнаційні послуги, послуги зберігання; 

- постачання і передача електроенергії, теплової енергії, природного газу; 

- переробка відходів виробництва, вторинної сировини; 

- надання населенню та підприємствам різних послуг, у тому числі житлово-

комунальних,  медичних, консультативних, експертних та правових; 

- здійснення медичної діяльності, надання платних медичних послуг;    

- оптова і роздрібна реалізація медикаментів;  

- здійснення оптової і роздрібної торгівлі;  

- надання різних побутових послуг населенню; 

- здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників та  

спеціалістів; 

- здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів та вантажів  

автомобільним, залізничним та іншими видами транспорту, надання транспортно-

експедиційних послуг; 

- збирання твердих відходів виробництва, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне 

каміння та їхнього брухту;  

- надання послуг по охороні майна, здійснення охорони власності Товариства і 

перепусткового режиму відомчою охороною, озброєною нарізною вогнепальною  зброєю  

армійського  зразка; 

 



- виробництво, оптова та роздрібна реалізація товарних бетонів, розчинів, залізобетонних 

виробів та конструкцій; 

- виробництво та реалізація засобів індивідуального захисту; 

- дошкільне виховання; 

- збір, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту і відходів чорних i 

кольорових металів; 

- інженерні вишукування, проектні роботи, інжинірингові роботи у будівництві;         

- надання послуг для сторонніх організацій і підприємств в області технічної і  

технологічної експертизи, метрологічного  забезпечення, контролю якості продукції і  

технологічних процесів.    

Відомості про статутний фонд: 

Статутний фонд становить 5 388 500 (п’ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч 

п’ятсот) гривень. 

Статутний фонд повністю сплачений. 

Чисельність працюючих: 

Станом на 1.10.2000 року чисельність працюючих складає 11 807 осіб. 

Чисельність акціонерів: 

Станом на 1.10.2000 року згідно реєстру власників іменних цінних паперів, акціонерами 

Товариства є 10 019 фізичних осіб та 78 юридичних осіб. 

 

ІІ. Баланс, звіт про фінансові результати та їх використання: 

 

БАЛАНС 

       

   в тис. грн. 

АКТИВ Код рядка На 01.01.1999 На 01.01.2000 

1 2 3 4 

I.ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ІНШІ ПОЗАОБОРОТНІ АКТИВИ 
Основні засоби: 

Залишкова вартість 010 473 117,0 479 237,0 

Знос (02) 011 618 313,0 651 734,0 

Первісна вартість (01) 012 1 091 430,0 1 130 971,0 

Нематеріальні активи: 

Залишкова вартість 020 182,0 175,0 

Знос (02/3) 021 67,0 103,0 

Первісна вартість (04) 022 249,0 278,0 

Незавершені капітальні вкладення (33,35,61) 030 25 629,0 13 543,0 

Устаткування (07) 035 6 960,0 5 471,0 

Довгострокові  фінансові вкладення (58) 040 1 120,0 1 120,0 

Майно в оренді (11) 050   

Інші позаоборотні активи 060   

Всього по розділу I 070 507 008,0 499 546,0 

II. ЗАПАСИ  І  ВИТРАТИ 
Виробничі запаси (05,06,08,10) 080 62 630,0 75 185,0 

Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09) 090 309,0 318,0 

Малоцінні і швидкозношувані предмети: 

Залишкова вартість 100 20 933,0 27 687,0 

Знос (13) 101 13 975,0 17 886,0 

Первісна вартість (12) 102 34 908,0 45 573,0 

Незавершене виробництво (03,20,21,23,29,30,36,43,44) 110 33 630,0 33 389,0 

Витрати майбутніх періодів (31) 120 48,0 108,0 

Готова продукція (40) 130 1 611,0 1 649,0 

Товари: 

Купівельна вартість (41) 140 5 811,0 5 154,0 

Товарні надбавки (42) 141 135,0 187,0 

Продажна вартість (41) 142 5 946,0 5 341,0 

Всього по розділу II 150 124 972,0 143 490,0 



 

III.ГРОШОВІ КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ 
Товари відвантажені: 

Строк сплати яких не настав (45) 160 14,0 24,0 

Розрахунки з дебіторами:    
За товари, роботи і послуги строк сплати яких не 

настав(62,76) 

 

170 

 

61 006,0 

 

83 643,0 

За товари, роботи і послуги не сплачені в строк (62,76) 180 22 755,0 25 395,0 

Резерв сумнівних боргів (88) 185   

По векселях одержаних (59) 190  1 600,0 

З податкових розрахунків (67) 195 6 307,0 5 368,0 

З бюджетом (68) 200 2 575,0 5 474,0 

З персоналом по іншим операціям (73) 210   

По авансах виданих (61) 220 3 062,0 10,0 

З учасниками (75) 225   

З дочірніми підприємствами (78) 230   

З іншими дебіторами (63,70,71,72,73,76,84) 240 8 536,0 12 426,0 

Короткострокові фінансові вкладення (58) 250   

Грошові кошти: 

Каса(50) 260 23,0 42,0 

Розрахунковий рахунок (51) 270 167,0 521,0 

Валютний рахунок (52) 280 376,0 423,0 

Інші грошові кошти (54,55,56) 290 241,0 31,0 

Використання позикових коштів (82) 300   

Інші оборотні активи 310   

Всього по розділу III 320 105 062,0 134 957,0 

БАЛАНС (Сума рядків 070, 150, 320) 330 737 042,0 777 993,0 
 

 

ПАСИВ Код рядка На 01.01.1999 На 01.01.2000 

1 2 3 4 

I.ДЖЕРЕЛА ВЛАСНИХ ТА ПРИРІВНЕНИХ ДО НИХ КОШТІВ 
Статутний фонд (85) 400 5 389,0 5 389,0 

Додатковий капітал (88) 405 475 366,0 489 208,0 

Резервний фонд (88) 410  1 361,0 

Фінансування капітальних вкладень (93,94) 420   

Спеціальні фонди і цільове  фінансування (87,88,96) 425 1 059,0 21,0 

 430   

 435   

Амортизаційний фонд (86) 440   

Доходи майбутніх періодів (83) 450   

Резерви наступних витрат і платежів (89) 460 2 014,0  

Нерозподілений прибуток: 

Минулих років (98) 475   

Звітного року (80) 480   

Збитки: 

Минулих років (98) 485 48 112,0 46 362,0 

Звітного року (80) 490   

Всього по розділу I 495 435 716,0 449 617,0 

II.ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ 
Кредити банків (92) 500   

Позикові кошти (95) 510   

Заборгованість за майно в оренді (99) 515   

Реструктуризований борг (60) 520   

Розрахунки за майно (76) 525   

Відстрочена податкова заборгованість(95) 530 4 338,0 18 664,0 

 535   

Інші довгострокові пасиви 540   

Всього по розділу II 545 4 338,0 18 664,0 



III.РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ПАСИВИ 
Кредити банків (90) 600 9 071,0 14 072,0 

Позикові кошти (95) 610 6 333,0 6 333,0 

Кредити та позики, що не погашені в строк 620   

Кредиторська  заборгованість: 

За товари, роботи і послуги строк сплати яких не настав 

(60,76) 

 

630 

 

95 466,0 

 

94 210,0 

За товари, роботи і послуги не сплачені в строк (60,76) 640 76 358,0 60 378,0 

По векселях виданих (66) 650 14 644,0 68 858,0 

По авансах одержаних (61) 660 11 758,0 20 247,0 

З податкових розрахунків (67) 665 2,0 2,0 

З бюджетом (68) 670 5 075,0 4 695,0 

По  позабюджетних платежах(65) 680 9 916,0 338,0 

По страхуванню (69) 690 3 084,0 2 455,0 

По оплаті труда (70) 700 11 847,0 6 063,0 

З дочірніми підприємствами (78) 710   

З учасниками (75) 715  3 227,0 

З іншими кредиторами (71,76) 720 53 434,0 28 834,0 

Інші короткострокові пасиви 740   

Всього по розділу III 750 296 988,0 309 712,0 

БАЛАНС (Сума рядків 495, 545, 750) 760 737 042,0 777 993,0 
 

 

ДОВІДКИ 

 
Найменування 

показника 

Код 

рядка 

Залишок  на  

початок 

За  звітний  період Залишок  на  кінець 

    Нараховано Витрачено   

  01.01.99 01.01.00 01.01.99 01.01.00 01.01.99 01.01.00 01.01.99 01.01.00 

Використано на фінансування капітальних і фінансових вкладень (інвестицій): 
Амортизація основних 

засобів 

 

900 

 

- 

 

- 

 

23 979,0 

 

36 227,0 

 

23 979,0 

 

36 227,0 

 

- 

 

- 

Амортизація 

нематеріальних 
активів 

 

905 

 

- 

 

- 

 

34,0 

 

35,0 

 

34,0 

 

35,0 

 

- 

 

- 

Прибуток, що спря-

мовується на розви-

ток і вдосконалення 
виробництва та соці-

альної сфери 

 

 

 
 

910 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

12 088,0 

 

 

 
 

15 762,0 

 

 

 
 

12 088,0 

 

 

 
 

15 762,0 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

Бюджетні та поза-
бюджетні кошти 

 
920 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Інші залучені кошти 930 - - - - - - - - 

Всього (рядки 900-

930) 

 

940 

 

- 

 

- 

 

36 101,0 

 

52 024,0 

 

36 101,0 

 

52 024,0 

 

- 

 

- 

Рух грошових коштів: 
Гривень - всього 945 130,0 431,0 240 696,0 596 314,0 240 395,0 596 151,0 431,0 594,0 

з них у зв’язку з 

виробництвом і 

продажем  продукції 

 

 

946 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 097,0 

 

 

497 522,0 

 

 

239 819,0 

 

 

497 592,0 

 

 

 

 

Іноземної валюти – 

всього 

 

950 

 

1 487,0 

 

376,0 

 

274 895,0 

 

730 932,0 

 

276 006,0 

 

730 885,0 

 

376,0 

 

423,0 

з них у зв’язку з 

виробництвом і 
продажем  продукції 

 

 
951 

 

 
 

 

 
 

 

 
274 895,0 

 

 
730 932,0 

 

 
276 006,0 

 

 
730 885,0 

 

 
 

 

 
 

Фінансова допомога 

на зворотній основі 

строк  повернення 
якої  минув 

 

 

 
980 

 

 

 
6 626,0 

 

 

 
6 333,0 

 

 

 
95,0 

 

 

 
- 

 

 

 
388,0 

 

 

 
- 

 

 

 
6 333,0 

 

 

 
6 333,0 

Бюджетний кредит на 

закупівлю сільгосп-
продукції, строк по-

вернення якого минув 

 

 
 

990 

        

Аванси за рахунок 

бюджетного кредиту, 
строк повернення 

якого минув 

 

 
 

995 

        

 

 



 

ЗВІТ  ПРО  ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ 

 

I.ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ 

        в тис. грн. 
 

Найменування  показника 

 

 

Код рядка 

 

За 1998 рік 

 

За 1999 рік 

  Прибутки Збитки Прибутки Збитки 

1 2 3 4 5 6 

Виручка від реалізації про-

дукції (товарів, робіт, послуг) 

 

010 

 

668 574,0 

 

 

 

797 575,0 

 

Державне регулювання цін 011     

Податок на додану вартість 015  73 871,0  78 518,0 

Акцизний збір 020     

 025     

 030     

Затрати на виробництво реа-

лізованої продукції (робіт, по-

слуг) 

 

 

040 

 

 

 

 

 

541 544,0 

 

 

 

 

662 191,0 

Комерційні витрати 045  11 387,0  17 615,0 

Результат від реалізації 050 41 772,0  39 251,0  

Інші операційні доходи і вит-

рати 

 

060 

 

2 225,0 

 

3 567,0  

 

2 686,0 

 

Доходи від володіння корпо-

ративними правами 

 

070 

 

 

 

 

  

Проценти до одержання 080     

Інші позареалізаційні доходи і 

витрати 

 

085 

 

15 459,0 

 

17 035,0 

 

32 106,0 

 

28 037,0 

Всього прибутків і збитків 090 59 456,0 20 602,0 74 043,0 28 037,0 

Прибуток або збиток звітного 

періоду 

 

100 

 

38 854,0 

  

46 006,0 

 

Податок на прибуток 105    4 901,0 

Інше використання прибутку 110  77 850,0  41 105,0 

Нерозподілений прибуток (не-

покриті збитки) звітного року 

 

120 

  

38 996,0 

 

- 

 

- 

 

II. ВИКОРИСТАННЯ  ПРИБУТКУ 

 
 

Найменування  показника 

 

 

Код рядка 

 

За  1998 рік 

 

За  1999 рік 

  

  Звітного року Минулих 

років 

Звітного року Минулих 

років 

Платежі до бюджету 200   4 901,0  

Відрахування до резервного 

(страхового) фонду 

 

210 

 

6 467,0 

  

1 361,0 

 

Використано на: 

Збільшення статутного фонду 

(капіталу) 

 

215 

   

 

 

Виробничий розвиток 220 5 283,0  7 491,0  

Соціальний розвиток 230 6 805,0  8 271,0  

Заохочування 240 1 385,0  1 765,0  

Дивіденди 245 1 935,0  3 227,0  

Вилучення виручки 250     

Поповнення оборотних коштів 255   8 490,0  

інші цілі 260 55 975,0  10 500,0  

 

III. ЗАТРАТИ  НА  ВИРОБНИЦТВО (ВИТРАТИ ОБЛІКУ) 

 
   



Найменування  показника 

 

Код рядка СУМА 

  1998 рік 1999 рік 

Матеріальні затрати 300 476 006,0 566 558,0 

Витрати на оплату праці 310 44 433,0 40 493,0 

Відрахування на соціальні заходи 320 19 856,0 14 349,0 

Амортизація 330 21 769,0 34 541,0 

Інші витрати 340 40 572,0 28 920,0 

Разом 350 602 636,0 684 861,0 

Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт, 

послуг) 

 

360 

 

602 091,0 

 

720 238,0 

 

IV.РОЗШИФРОВКА  ОКРЕМИХ  ПРИБУТКІВ  І  ЗБИТКІВ 

 
 

Найменування  показника 

 

 

Код рядка 

 

За  1998 рік 

 

За  1999 рік 

  

  Прибутки Збитки Прибутки Збитки 

1 2 3 4 5 6 

Прибутки (збитки) минулих 

років 

 

400 

 

22,0 

 

578,0 

 

110,0 

 

5 052,0 

Штрафи, пені, неустойки 410 16,0 9,0 153,0 1 277,0 

Фінансові витрати від:      
Надзвичайних ситуацій  420    1 869,0 

списання заборгованості, тер-

мін позової давності якої минув 

 

430 

 

630,0 

 

362,0 

 

2 755,0 

 

2 161,0 

завищення цін і тарифів 440     

розрахунки по векселях 450   2 692,0  

зміни курсу іноземних валют 460 13 513,0 15 019,0 26 181,0 17 555,0 

ліквідації основних засобів 465 1 220,0 1 067,0 129,0 123,0 

спільної діяльності  470 42,0  86,0  

продажу основних засобів, 

нематеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей 

 

 

480 

   

 

1 424,0 

 

реалізації цінних паперів 490     

здачі окремого майна в оренду 495     

купівлі і продажу іноземної 

валюти 

 

500 

    

76,0 

Інші 510 16,0    

 

V.ПЛАТЕЖІ  ДО  БЮДЖЕТУ 

 
 

Найменування  показника 

 

 

Код рядка 

 

За  1998 рік 

 

За  1999 рік 

  

  Належить за 

розрахунком 

Фактично 

сплачено 

(погашено) 

Належить за 

розрахунком 

Фактично 

сплачено 

(погашено) 

Акцизний збір 600 118,0 160,0 259,0 204,0 

Податок на додану вартість 610 5 155,0 6 997,0 - 10 082,0 - 5 474,0 

Фонд ліквідації наслідків Чор-

нобильської катастрофи 

 

620 

 

4 012,0 

 

5 252,0 

 

396,0 

 

834,0 

Рентні платежі 630 -  - - 

Ресурсні платежі 640 7 583,0 7 606,0 7 399,0 8 279,0 

Інші податки і платежі 650 11 534,0 9 526,0 18 924,0 16 332,0 

 

Довідково: за 1998 рік - відстрочені платежі до бюджету (660) - 3 321,0 

                                         - до державних позабюджетних фондів (670) - 1 017,0; 

                     за 1999 рік - відстрочені платежі до бюджету (660) - 3 368,0 

                                         - до державних позабюджетних фондів (670) - 11 440,0. 

 



БАЛАНС  ПІДПРИЄМСТВА 

станом на 01.10.2000 року 

 

            в тис. грн. 

АКТИВ  

Код рядка 

На початок 

року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I.НЕМАТЕРІАЛЬНІ  АКТИВИ 

Нематеріальні активи: 

Залишкова вартість 010 175,0 96,0 

Первісна вартість 011 278,0 278,0 

Знос 012 103,0 182,0 

Незавершене будівництво 020 11 260,0 16 960,0 

Основні засоби: 

Залишкова вартість 030 460 496,0 438 481,0 

первісна вартість 031 1 102 094,0 1 100 601,0 

Знос 032 641 598,0 662 120,0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

040 

 

26 010,0 

 

30 554,0 

інші фінансові інвестиції 045   

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 9,0 15,0 

Відстрочені податкові активи 060   

Інші необоротні активи 070   

Усього за розділом I 080 497 950,0 486 106,0 

II.ОБОРОТНІ АКТИВИ 

Запаси: 

виробничі запаси 100 105 332,0 106 673,0 

тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 301,0 402,0 

незавершене виробництво 120 25 145,0 58 311,0 

готова продукція 130 1 058,0 19 716,0 

Товари 140 5 154,0 5 061,0 

Векселі одержані 150 1 600,0  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги: 

чиста реалізаційна вартість 160 109 035,0 137 561,0 

первісна вартість 161 109 035,0 137 561,0 

резерв сумнівних боргів 162   

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

з бюджетом 170 10 920,0 35 078,0 

за виданими авансами 180 108,0 12,0 

з нарахованих доходів 190   

із внутрішніх розрахунків 200   

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4 711,0 4 143,0 

Поточні фінансові інвестиції 220   

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

в національній валюті 230 586,0 2 861,0 

в іноземній валюті 240 7 517,0 7 233,0 

Інші оборотні активи 250   

Усього за розділом II 260 271 467,0 377 051,0 

III.ВИТРАТИ  МАЙБУТНІХ  ПЕРІОДІВ 270 112,0 62,0 

БАЛАНС 280 769 529,0 863 219,0 
 

 

ПАСИВ  

Код рядка 

На початок 

року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

 



I.ВЛАСНИЙ  КАПІТАЛ 
Статутний капітал 300 5 389,0 5 389,0 

Пайовий капітал 310   

Додатковий власний капітал 320   

Інший додатковий капітал 330 417 536,0 459 737,0 

Резервний капітал 340 1 361,0 7 959,0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 759,0 106 297,0 

Неоплачений капітал 360   

Вилучений капітал 370   

Усього за розділом I 380 425 045,0 579 382,0 

II.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  НАСТУПНИХ  ВИТРАТ  І  ПЛАТЕЖІВ 
Забезпечення виплат персоналу 400   

Інші забезпечення 410  2 054,0 

Цільове фінансування 420 375,0 326,0 

Усього за розділом II 430 375,0 2 380,0 

III.ДОВГОСТРОКОВІ  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
Довгострокові кредити банків 440 6 333,0 6 333,0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450   

Відстрочені податкові зобов’язання 460   

Інші довгострокові зобов’язання 470 18 664,0 18 304,0 

Усього за розділом III 480 24 997,0 24 637,0 

IV.ПОТОЧНІ  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
Короткострокові кредити банків 500 14 072,0 26 031,0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями  

510 

  

Векселі видатні 520 68 858,0 33 769,0 

Кредиторська заборгованість за товари. роботи, послуги 530 154 360,0 135 978,0 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

з одержаних авансів 540 26 343,0 28 170,0 

з бюджетом 550 4 697,0 7 864,0 

з позабюджетних платежів 560 417,0 633,0 

зі страхування 570 2 455,0 1 986,0 

з оплати праці 580 6 063,0 5 306,0 

з учасниками 590 3 227,0 1 810,0 

із внутрішніх розрахунків 600   

Інші поточні зобов’язання 610 22 260,0 15 273,0 

Усього за розділом IV 620 302 752,0 256 820,0 

V.ДОХОДИ  МАЙБУТНІХ  ПЕРІОДІВ 630   

БАЛАНС 640 769 529,0 863 219,0 
 

 

 

ЗВІТ  ПРО  ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ 

за 9 місяців 2000 року 

 

I.ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ 

          в тис. грн. 
 

СТАТТЯ 

 

Код рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) 010 1 019 021,0  

Податок на додану вартість 015 82 822,0  

Акцизний збір 020   

 025   

Інші вирахування з доходу 030 2 199,0  

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

 

035 

 

934 000,0 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 686 344,0  

Валовий: 



Прибуток 050 247 656,0  

Збиток 055   

Інші операційні доходи 060 74 429,0  

Адміністративні витрати 070 35 173,0  

Витрати на збут 080 24 116,0  

Інші операційні витрати 090 66 411,0  

Фінансові результати від операційної діяльності: 

Прибуток 100 196 385,0  

Збиток 105   

Доход від участі в капіталі 110   

Інші фінансові доходи 120   

Інші доходи 130 6 413,0  

Фінансові витрати 140 5 183,0  

Витрати від участі в капіталі 150   

Інші витрати 160 24 534,0  

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

Прибуток 170 173 081,0  

Збиток 175   

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 18 744,0  

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

Прибуток 190 154 337,0  

Збиток 195   

Надзвичайні: 

Доходи 200   

Витрати 205   

Податки з надзвичайного прибутку 210   

Чистий: 

Прибуток 220 154 337,0  

збиток 225   

 

II.ЕЛЕМЕНТИ  ОПЕРАЦІЙНИХ  ВИТРАТ 

 
 

Найменування  показника 

 

Код рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 642 420,0  

Витрати на оплату праці 240 48 424,0  

Відрахування на соціальні заходи 250 17 179,0  

Амортизація 260 25 824,0  

Інші операційні витрати 270 23 512,0  

Разом 280 757 359,0  

 

III.РОЗРАХУНОК  ПОКАЗНИКІВ 

 
 

Найменування  показника 

 

Код рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300   

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310   

Чистий прибуток. що підлягає на одну просту акцію 320   

Скоригований чистий прибуток. що припадає на одну 

просту акцію 

 

330 

  

Дивіденди на одну просту акцію 340   

 

ІІІ. Дані про членів виконавчого органу: 
 

№ 

п/п 

 

Посада 

 

Прізвище,  ім’я,  

 по батькові 

 

Рік 

народження 

 

Освіта 

 

Кваліфікація 

Вироб- 

ничий 

стаж 

(років) 

Стаж 

роботи 

на даній 

посаді 

(років) 



1. Голова 

правління 

Козловський 

Альфред Іванович 

1929 Вища Інженер-

механік 

51 4 

2. Заступник 

голови 

правління 

Єсаулов Геннадій 

Олександрович 

1951 Вища Інженер-

металург 

26 5 

місяців 

3. Член правління Воробйов Микола 

Олексійович 

1947 Вища Інженер-

економіст 

35 2 

4. Член правління Шифрін Євген 

Ісайович 

1948 Вища Інженер-

металург 

29 1 

5. Член правління Горб Євген 

Васильович 

1959 Вища Інженер-

металург 

21 5 

місяців 

6. Член правління Дерюгін Олександр 

Олександрович 

1942 Вища Інженер-

металург 

41 5 

місяців 

7. Член правління Гроденський 

Михайло 

Олексійович 

1951 Вища Інженер-

економіст 

25 5 

місяців 

8. Член правління Троян Ольга 

Сергіївна 

1959 Вища Бібліотекар – 

бібліограф 

24 2 

9. Член правління Черкащенко Юрій 

Володимирович 

1951 Вища Інженер-

механік 

25 2 

10. Член правління Ахрєменко Віталій 

Олексійович 

1953 Вища Інженер-

механік 

25 1 

11. Голова 

Спостережної 

ради 

Киричко Олександр 

Іванович 

1965 Вища Інженер – 

радіофізик 

15 2 

12. Голова 

ревізійної 

комісії 

Меликідзе Олексій 

Олександрович 

1938 Вища Інженер-

економіст 

38 4 

13. Головний 

бухгалтер, член 

правління 

Плохій Марія 

Василівна 

1939 Середня 

спеціальна 

Бухгалтер 43 2 

 

IV. Можливі фактори ризику в діловий діяльності Товариства: 

- погіршення загально-економічної ситуації в державі; 

- зміни в законодавстві України стосовно оподаткування діяльності підприємств і зміни 

кредитно-фінансової політики в державі; 

- зниження платоспроможності споживачів продукції Товариства; 

- інфляційні процеси в економіці України; 

- залежність від коливання курсу іноземних валют при виконанні договорів із 

закордонними партнерами; 

- можливості невиконання договорів замовниками. 

Реорганізації Товариства здійснювати не планується. 

Страйків не проводилося. 

Конфлікту інтересів у керівництва  не має. 

Великі витрати майбутніх періодів не планується. 

Загроза  банкрутства  не вбачається.  

Ризиковані операції планується не здійснювати. 

Боргів та збитків Товариство не має. 

Товариство станом на 01.10.2000 року має дебіторську заборгованість в розмірі 176,8 

млн. грн.;  кредиторську заборгованість – 281,5 млн. грн. 

 

V. Опис ділової діяльності Товариства: 

Товариство здійснює свою діяльність на основі та у вiдповiдностi з чинним 

законодавством України, а також Статутом. Основні види діяльності Товариства наведені у 

таблиці: 

Код за 

ЗКГНГ 

Вид  діяльності 

12140 Виробництво труб 



71130 Оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації 

71212 Аптечні заклади 

95130 Конструкторські організації, віднесені до числа наукових установ 

61124 Монтажні роботи 

61134 Пусконалагоджувальні організації 
 

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність як суб’єкт зовнішньоекономічної 

діяльності, у відповідності з метою і в межах предмету своєї діяльності. 

Відомості про виробництво продукції станом на 01.10.2000 року наведені у таблиці: 
 

Найменування  продукції Обсяг виробництва, 

тонн 

Обсяг виробництва, 

тис. грн. 

Труби  стальні 440 926 712 736 

Колеса катані 58 701 165 587 

Кільця та бандажі 14 991 41 396 

 

Станом на 01.10.2000р. доход (виручка) від реалізації продукції складає 1 019,0 млн. 

грн., чистий доход (виручка) від реалізації продукції складає 936,2 млн. грн., чистий прибуток – 

154,4 млн.грн. 

Планом упровадження науково-технічних заходів на 2000 рік передбачене фінансування 

за рахунок фонду розвитку виробництва у розмірі 29 867 тис. грн. За станом на 1 жовтня 2000 

року укладено договорів на проведення робіт на суму 27 450 тис. грн. До найбільш важливих 

робіт, проведених у 2000 році слід віднести: 

- модернізацію трубонарізних верстаків «Крі-Дан»; 

- впровадження автоматизованої системи супроводу труб на  лінії прокату  ТПА-140; 

- впровадження установок комп’ютерного тензозважування на ділянках посаду заготовок 

і здачі труб у трубопрокатних цехах № 1, 4, 5. 

Станом на 01.10.2000 року Товариство володіє корпоративними правами у наступних 

юридичних особах (інвестування): 
 

Назва  об’єкта  інвестування % акцій у СФ 

Українсько-російське товариство з обмеженою відповідальністю  

«Ластівка» 

50 

Українсько-китайське товариство з обмеженою відповідальністю з 

іноземними інвестиціями «Бомонша» 

55 

Товариство з обмеженою відповідальністю рекламне агентство «Курс» 38 

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Маратон» 51,8 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТАЛУКРАЇНА ТУБІ, 

ТОО» 

30 

Українсько-ізраїльське товариство з обмеженою відповідальністю та 

іноземними інвестиціями «Дніпровіка» 

50 

Закрите  акціонерне  товариство  «Первомайське» 74,996  

Товариство з обмеженою відповідальністю «CHAKRADHARI  WEELS  

PRIVATE  LIMITED» 

50  

 

Дочірніх підприємств, філій та представництв Товариство не має. 

 

 

VI. Дані про емісію цінних паперів: 

Дата і номер рішення (протоколу) про емісію акцій: 

Протокол № 1 від 26 грудня 2000 року. 

Найменування органу, що прийняв рішення: 

 

 



Рішення щодо додаткової емісії акцій прийняте позачерговими зборами акціонерів 

відкритого акціонерного товариства «Нижньодніпровський трубопрокатний завод», які 

відбулися 26 грудня 2000 року. 

Загальна номінальна вартість акцій, на які планується здійснити підписку: 
Загальна номінальна вартість, на яку планується здійснити підписку, 8 082 750 (вісім 

мільйонів вісімдесят дві тисячі сімсот п’ятдесят) гривень. 

Мета використання залучених від емісії фінансових ресурсів: 

Кошти у розмірі 45 263 400 (сорок п'ять мільйонів двісті шістдесят три тисячі чотириста) 

гривень, які планується залучити від емісії 32 331 000 (тридцяти двох мільйонів триста 

тридцяти однієї тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн., будуть 

використані для модернізації виробничих потужностей, а саме: 

 

обладнання 31 000 000 грн. 

будівництво 6 500 000 грн. 

комунікаційні, монтажні та інші витрати 7 763 400 грн. 

 

Фінансові ресурси, залучені від емісії акцій, на покриття збитків направлятися не будуть. 

Кількість акцій по типах та категоріях: 
Всього випускається 32 331 000 (тридцять два мільйони триста тридцять одна тисяча) 

простих іменних акцій. 

Привілейовані акції та акції на пред’явника не випускаються. 

Форма випуску: 
Документарна. 

Перелік засновників із зазначенням кількості, типу і категорії акцій, якими вони 

володіють: 
Засновниками Товариства є держава в особі Фонду державного майна України  та  

організація орендарів Нижньодніпровського трубопрокатного заводу iменi Карла Лiбкнехта,  

зареєстрована розпорядженням виконкому Дніпропетровської  міської  Ради  народних  

депутатів  від  30.12.1992 р.  №  1205-р. 

Станом на 01.10.2000 року у власності Фонду державного майна України простих 

іменних акцій Товариства не має; у власності трудового колективу знаходиться 4 994 500 

(чотири мільйони дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі п’ятсот) штук простих іменних акцій, що 

складає 23,17 % статутного фонду. 

Права, що надаються власникам акцій: 
Акціонери Товариства мають право:  

- брати участь у Загальних зборах акціонерів та в управлінні справами Товариства в 

порядку, визначеному Статутом;  

- брати участь у розподілу прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); 

- отримувати всю інформацію про свій особовий рахунок, а також інформацію про 

діяльність Товариства; 

- вийти в установленому порядку з Товариства;  

- отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно  

номінальній вартості належних  їм  акції  Товариства; 

- продати, подарувати, обміняти, дати під заставу, успадкувати, оформити заповіт на всі 

або частину акцій, що йому належать; 

- мати рівне переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково у 

кількості пропорційній їх частці у статутному фонді на дату прийняття рішення про емісію 

акцій; 

- передати управління своїми акціями (в тому  числі право голосу) іншій особі; 

- а також інші права, що не суперечать законодавству України. 

Номінальна вартість акцій:  

Номінальна вартість однієї акції - 0,25 грн. 

 

 



Серії та порядкові номери акцій: 
Акції випускаються однієї серії А за №№  від 21554001 до  53885000. 

 

Адреса місця підписки на акції, дати початку та припинення підписки на акції: 

Підписка проводиться за місцезнаходженням Товариства:  

49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова 21, тел.(0562) 20-33-49, 20-71-63. 

Підписка на акції проводиться – з 5 березня 2001 року по 26 березня 2001 року включно. 

Підписка здійснюється в два етапи. 

Термін проведення першого етапу підписки встановлюється з 5 березня 2001 р. по  19 

березня  2001 р. включно. 

Термін другого етапу підписки встановлюється  з 20 березня 2001 р. по 26 березня 2001 

р. включно. 

 

Запланований курс продажу акцій: 

Запланований курс продажу акцій 1,40 грн. (одна гривня сорок копійок) кожна.  

 

Відомості щодо ринкової вартості акцій на біржах та позабіржових торговельно-

інформаційних системах: 

Вартість акцій на останніх торгах ПФТС складала 3,00 - 5,00 грн. за акцію. На фондових 

біржах акції не котируються. На позабіржовому ринку вартість акцій складає 3,00 - 3,97 грн. за 

акцію.  

 

Докладний опис порядку підписки на акції та їх оплати: 

Усі акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій, що 

випускаються додатково у кількості, пропорційній їх частці у статутному фонді на дату 

прийняття рішення про емісію акцій.  

 

Підписка на акції другої емісії здійснюється у два етапи: 

- на першому етапі реалізується право акціонерів на придбання акцій, що випускаються 

додатково, у кількості,  пропорційній їх частці у статутному фонді на дату прийняття рішення 

про емісію акцій. Пакет акцій, який придбавається акціонером під час реалізації ним свого 

переважного права, в разі якщо він не є цілим числом, округляється до цілого числа в бік 

зменшення.  Термін проведення першого етапу підписки складає 15 календарних днів і триває з 

5 березня 2001 року по 19 березня 2001 року; 

- на другому етапі реалізується право інших інвесторів на придбання акцій, що 

випускаються додатково, та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на 

яку акціонер реалізував своє переважне право. При цьому, на другому етапі переважним правом 

на придбання акцій, що випускаються додатково, користуються акціонери товариства. В першу 

чергу задовольняються (в порядку черговості в залежності від дати та часу   надходження) 

заявки акціонерів на придбання акцій додаткового випуску в кількості, що перевищує кількість 

акцій на які акціонер реалізував своє переважне право. Заявки інших інвесторів на придбання 

акцій додаткового випуску задовольняються (в залежності від дати та часу  надходження 

заявки) після задоволення заявок акціонерів.  

Оскільки цим рішенням не передбачено  можливості  виходу за межі об’явленого випуску 

32 331 000 (тридцяти двох мільйонів триста тридцяти однієї тисячі) простих іменних акцій, всі 

заявки, що будуть надходити на другому етапі підписки розглядаються виключно в межах 

кількості акцій, що залишились після реалізації акціонерами свого переважного права на 

першому етапі підписки та не перевищують розміру об’явленого додаткового випуску акцій.  

Тобто, організаційний комітет не задовольняє заявки акціонерів або інвесторів, що надійшли на 

другому етапі підписки після того, як  попередніми заявниками вичерпано обсяг  об’явленої 

додаткової емісії акцій.  

Заявка акціонера або інвестора на придбання пакету акцій, що частково виходить за межі 

прийнятого обсягу випуску акцій, підлягає задоволенню в межах  об’явленого обсягу випуску 

акцій. 



Другий етап підписки починається з наступного дня після закінчення терміну першого 

етапу. Термін проведення другого етапу підписки складає 7 календарних днів і триває з 20 

березня 2001 року по 26 березня 2001 року. 

Заяви, що надішли від інвесторів, які не є акціонерами, до початку другого етапу підписки, 

не розглядаються. 

З початку другого етапу підписки, на вимогу акціонера або іншого інвестора правління 

ВАТ "НТЗ" повинно надати інформацію про кількість акцій, на які здійснена підписка на 

першому етапі. 

    Особи, які бажають підписатися на акції, подають до організаційного комітету створеного 

Спостережною радою товариства заявку, в якій передбачається: повне найменування, код 

ЄДРПОУ, банківські та інші реквізити (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та по батькові, 

паспортні дані (для фізичних осіб), адреса, номери телефонів та інших засобів зв'язку, кількість 

акцій, та загальна вартість придбання пакета акцій, визначена  шляхом множення кількості 

заявлених на придбання акцій на курс продажу акцій відповідно до цього Рішення. 

Місцезнаходження організаційного комітету за місцезнаходженням Товариства.  

 

Час роботи організаційного комітету по прийому заявок становить: 

ПН-ПТ з 10-00 до 16-30 год. 

СБ з 10-00 до 14-00 год. 

НД з 10-00 до 14-00 год. 

Святкові дні  з 10-00 до 14-00 год. 

20 березня 2001 року  час  роботи організаційного  комітету  встановлюється з 14-00 до  

18-00 год. 

 

Організаційний комітет створюється у кількості 7 чоловік. 

Очолює   організаційний    комітет призначений  Спостережною радою голова організа-

ційного комітету. 

Всі питання, пов’язані з прийняттям заявок на підписку акцій, перевіркою їх 

відповідності цьому рішенню, реєстрацією їх в Журналі обліку розміщення акцій, 

укладенням договорів підписки вирішуються організаційним комітетом. Організаційний 

комітет в межах своєї компетенції може проводити засідання організаційного комітету, що 

правомочні при присутності на них не менше 2/3 членів організаційного комітету. Рішення 

приймаються простою більшістю голосів від присутніх. При рівній кількості голосів голос 

голови є вирішальним. Рішення організаційного комітету оформлюються протоколом. 

Організаційний комітет зобов’язаний надавати інформацію про стан підписки на акції 

Правлінню та Спостережній Раді Товариства. 

По закінченні строку підписки організаційний комітет передає всі наявні матеріали 

правлінню. 

    Заявки на придбання акцій подається особисто заявником або уповноваженою ним 

особою. 

При поданні заявки від юридичної особи, уповноважений представник юридичної 

особи повинен належним чином, відповідно до законодавства України, підтвердити свої 

повноваження та надати документ який посвідчує особу та (на першому етапі підписки) витяг з 

реєстру акціонерів станом на 26.12.2000 р. або тимчасове свідоцтво про право власності на 

іменні цінні папери, або сертифікат акцій; фізична особа повинна надати документ, який 

посвідчує особу, довіреність на уповноважену особу (в разі якщо уповноважена особа була 

призначена) та (на першому етапі підписки) витяг з реєстру акціонерів станом на 26.12.2000 р. 

або тимчасове свідоцтво про право власності на іменні цінні папери, або сертифікат акцій. 

Заявки реєструються у Журналі обліку розміщення акцій відповідно до дати та часу 

отримання цього  документа організаційним комітетом.  
Особи, які подали заявку, на протязі відповідного етапу підписки укладають договір купівлі-

продажу     акцій     в     процесі     підписки     (договір     підписки   на акції),   в  якому зазначається  

повне  найменування,  код  ЄДРПОУ,  банківські    та  інші   реквізити    (для  юридичних   осіб)  або 
 



прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код платника податків (для 

фізичних осіб), адреса, номери телефонів та інших засобів зв'язку, кількість, номінальна 

вартість, вартість продажу акції та загальна вартість акцій, які планується придбати, порядок 

оплати акцій, відповідальність акціонера в разі несплати акцій та інші необхідні реквізити, та 

сплачують згідно з договором та цим рішенням відповідну суму грошових коштів. 

Право власності на підписані та сплачені акції згідно з договором підписки на акції 

переходить до передплатника з моменту внесення відповідної інформації до системи реєстру 

власників іменних цінних паперів, але не раніше зарахування суми повної вартості акцій на 

рахунок Товариства. Порушення строків оплати акцій викликає наслідки, передбачені цим 

рішенням та умовами договору підписки на акції. 

Загальний розмір суми оплати визначається шляхом множення кількості заявлених на   

придбання акцій на курс продажу акцій, який складає 1,40 грн. за одну акцію. 

 Передплата акцій ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод» здійснюється 

таким чином: 

- протягом строку першого етапу підписки акціонери вносять грошові кошти на суму не 

менше 50% (авансовий внесок) вартості акцій на які здійснена підписка на першому етапі 

підписки та не пізніше строку закінчення першого етапу надають в організаційний комітет 

документ, який підтверджує здійснення авансового внеску; 

- протягом строку другого етапу підписки інвестори та/або акціонери вносять грошові 

кошти на суму не менше 50% (авансовий внесок) вартості акцій на які здійснена підписка на 

другому етапі підписки та не пізніше строку закінчення другого етапу надають в 

організаційний комітет документ, який підтверджує здійснення авансового внеску; 

- решта суми вартості підписаних на обох етапах підписки акцій сплачується на протязі 

90 днів з моменту початку підписки на акції. 

Для акціонерів та інвесторів – фізичних осіб документами, що підтверджують своєчасне 

здійснення авансового внеску та/або остаточного розрахунку за підписані акції, є  відомості з 

каси Товариства (за умови, що вищенаведені платежі здійснені саме до каси підприємства). 

Документ про здійснення авансового внеску юридичними особами повинен містити 

підтвердження того, що кошти списані з рахунку платника на користь емітента в оплату за акції 

в процесі підписки. 

Після оплати 50% загальної вартості акцій у встановлені строки, Товариство видає 

передплатнику тимчасове свідоцтво про продаж відповідної кількісті акцій. 

В разі ненадходження до організаційного комітету у встановлені цим рішенням строки 

документу, що підтверджує здійснення передплатником повного авансового внеску (крім осіб, 

які здійснили авансовий внесок у касу Товариства у встановлені строки), його підписка 

вважається не здійсненою. Грошові кошти, внесені як авансовий внесок не в повному розмірі 

внеску, або без надання у встановлений строк документу, який підтверджує сплату, 

повертаються передплатнику на протязі 30 днів після закінчення відповідного етапу підписки. 

В разі несплати або часткової несплати повної вартості акцій в обумовлені цим рішенням 

строки передплатник набуває права власності тільки на кількість акцій в межах сплаченої суми. 

Залишком акцій розпоряджається емітент відповідно до умов чинного законодавства.  

Оплата акцій другої емісії здійснюється відповідно до укладеного договору шляхом 

внесення грошових коштів в національній валюті України на розрахунковий рахунок 

Товариства або безпосередньо в касу Товариства (фізичні особи). 

Банківські реквізити Товариства для перерахування коштів за акції: 

р/р 2600030000306 у АБ «Кредит-Дніпро» м. Дніпропетровськ  МФО 305749. 

Не пізніше ніж через 6 місяців після реєстрації випуску акцій акціонерам видаються 

сертифікати акцій. 

 

Найменування торговця цінними паперами: 

Послугами торговця цінними паперами Товариство не користується. 

 

 

 



 

 

Дії, що проводяться в разі перевищення (недосягнення) рівня запланованої підписки на 

акції: 

У разі якщо під час підписки досягнуто загального обсягу емісії у розмірі  32 331 000 

акцій, підписка на акції достроково припиняється. Перевищення обсягів емісії не 

передбачається.   У разі недосягнення рівня запланованої підписки на акції, рішення щодо 

затвердження результатів підписки   приймається загальними зборами акціонерів. 

При відмові від випуску акцій внесені кошти повертаються на протязі 30 днів з моменту 

прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів. 

 

Терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів за підсумками року, здійснення 

операцій і депонування: 

Порядок розподілу чистого прибутку і покриття збитків визначається у відповідності з 

чинним законодавством, Статутом та внутрішніми нормативними  актами Товариства  і 

затверджується загальними зборами акціонерів.  

Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з 

учасників мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів. 

Дивіденди по акціям виплачуються акціонерам за підсумками календарного року один 

раз в рік,  пропорційно кількості акцій, що їм належать.   

Виплата дивідендів акціонерам здійснюється за рішенням Загальних зборів протягом 

поточного року з моменту строку початку виплати, який визначається Загальними зборами 

акціонерів. Не отримані акціонерами дивіденди депонуються. Розрахунковий рахунок, на якому 

здійснюється депонування дивідендів: р/р 2600530000301 у АБ «Кредит – Дніпро»                                                       

м. Дніпропетровськ   МФО 305749. 

 

 

VII. Перелік і результати попередніх емісій цінних паперів: 

Першу  емісію  проведено   в   процесі   приватизації  Товариства  шляхом  випуску  21 

554 000 (двадцять один мільйон п’ятсот п’ятдесят чотири тисячі) штук простих іменних акцій 

номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на загальну суму 5 388 500 (п’ять мільйонів триста 

вісімдесят вісім тисяч п’ятсот) гривень. 

На перший випуск акцій отримано свідоцтво № 2/1/95 від 4 січня 1995 року, видане 

Міністерством фінансів України. Згідно з вимогами Державної комісії цінних паперів та 

фондового ринку (далі – ДКЦПФР) щодо приведення форм випуску цінних паперів у 

відповідність до діючого законодавства, було здійснено перереєстрацію випуску акцій і 

отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 142/04/1/98 від 16 липня 1998 

року, видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії цінних паперів 

та фондового ринку. Всі випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної. 

 

Приватизація Товариства завершена (наказ Фонду державного майна України № 1397 від 

8 грудня 1997 року «Про завершення процесу приватизації ВАТ «Нижньодніпровський 

трубопрокатний завод»). 

В процесі приватизації акції Товариства розміщені таким чином: 

придбано юридичними особами –   2 967 811 акцій (13,77%); 

придбано фізичними особами     – 18 586 189 акцій (86,23%). 

Емісії привілейованих акцій, акцій на пред’явника, а також облігацій Товариство не 

здійснювало. 

 

 

VIII. Кількість акцій, що знаходяться у власності членів виконавчого органу, та 

перелік осіб, частка яких у статутному фонді перевищує 5 відсотків: 
У власності членів виконавчого органу Товариства знаходяться 514 784 (п’ятсот чо-

тирнадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири) штук акцій. 



 
Інформація про осіб, частка яких у статутному фонді перевищує 5% наведена у таб- 

лиці: 

 
Найменування юридичної особи Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (%) 

«ALLIED  STEEL  HOLDING  B.V.» 5 246 244 24,34 

Приватне мале впроваджувальне підприємство 

«Інтерпайп» 

 

4 481 523 

 

20,79 

«WOOD  &  COMPANY C.R.O.» 1 619 142 7,51 

АБ «ІНГ Банк  Україна» 1 941 231 9,01 

 

 

IX. Відомості про реєстратора:     

Ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства здійснює незалежний 

реєстратор АБ «Кредит - Дніпро»  на підставі договору від 25 жовтня 1995 року за № 04/2-183П.  

Юридична адреса: Україна, 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17.  

Дозвіл на здійснення діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів 

від 3 липня 1996 року № 003-Р виданий Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку. Дозвіл подовжено до 3 липня 2002 року згідно наказу ДКЦПФР від 30 червня 1999 року 

за № 171. 

 

 

X. Відомості про депозитарій цінних паперів: 
Послугами депозитарію цінних паперів Товариство не користується. 

 

 

XI.Протягом трьох календарних років по відношенню до Товариства не здійснювались 

дії по економічному оздоровленню (сануванню) не проводились. Справи про банкрутство 

не порушувались. 

 

 

XII. Дані про відповідальних за інформацію про емісію цінних паперів осіб: 

Відповідальними особами за підготовку цієї інформації є: 

*  резидент України - Козловський Альфред Іванович - голова правління - 

генеральний директор ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод»; 

*  резидент України - Плохій Марія Василівна - головний бухгалтер ВАТ 

«Нижньодніпровський трубопрокатний завод»;  

*  резидент України - Чорна Ніна Адамівна - голова правління незалежної 

аудиторської фірми ЗАТ «Інсайдер». 

 

 

XIII. Дані про юридичних осіб, що гарантують надходження коштів Товариству від 

розміщення акцій: 

Гарантії щодо надходження грошових коштів від розміщення акцій відсутні. 

 

 
XIV.  Відомості про будь-які обмеження щодо прав володіння цінними паперами: 

Обмежень щодо прав володіння акціями Товариства не має. 

 

 

 

 

 

 



 

Дані щодо країн та бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на 

яких продаються акції Товариства: 

«Фондова торговельна система ПФТС» - зареєстрований ДКЦПФР організатор торгівлі. 

Адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Щорса, 31 (5 поверх),  

тел.(044)-252-88-08, факс (044)-252-85-53. 

 

Відомості відносно входження емітента до груп підприємств: 

 
Найменування Місцезнаходження  

Асоціації: 
«Дніпро-ДАР» 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, 

проспект Героїв Сталінграда, 139 

Асоціація сталеплавильників 117218, Росія, м. Москва, вул.Кржижановського,14 

Корпорації: 
«Дніпрометал» 51900, Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-Б 

«Дніпропетровський Торговий Дім» 49064, Україна, м. Дніпропетровськ, пр.Калініна,75 

Консорціуми: 
«Інтерсплав» 109263, Росія, м. Москва,  вул. Шкульова, 2-А 

Інші об’єднання: 
«Промінвестенерго» 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 34 

«Укртрубопром» 49600, м. Дніпропетровськ,  пл. Леніна, 1 

 
Перелік дозволів (ліцензій), одержаних Товариством на окремі види діяльності: 

Товариство здійснює види діяльності, що вимагають ліцензування або спеціального 

дозволу,  тільки  після  отримання  ліцензій  або  спеціальних дозволів  на  ці  види  діяльності. 

Перелік дозволів (ліцензій) наведено у таблиці: 

 
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу), дата видачі 

Державний орган, що 

видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

Здійснення митної брокерської 

діяльності 

№ 11000/041БМ-

00761 від 09.02.2000 

Державна митна служба 

України 

09.02.2003 

Операції з брухтом чорних металів № 003657 від 

17.07.2000 

Міністерство 

промислової політики 

України 

17.07.2003 

Здійснення підприємницької 

діяльності - роздрібна реалізація 

медикаментів 

№ 19841-ЮР від 

28.10.1997 

Міністерство охорони 

здоров’я України 

28.10.2000 

Здійснення роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями 

№ 174638 від 

20.02.2000 

Виконком міської ради 20.02.2001 

Здійснення роздрібної торгівлі 

тютюновими виробами 

№ 124311 від 

20.02.2000 

Виконком міської ради 20.02.2001 

 

Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу: 

Відомості про заробітну плату членів виконавчого органу не оприлюднюються за 

відсутністю згоди. 

 

Відомості про аудитора: 

*  Аудиторська фірма «Інсайдер»,  код ЄДРПОУ: 21852902 

ліцензія: серії АБ за № 000417 від 29 жовтня 1998 року  

адреса: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І.Леніна, 29-А 

телефон: (0562) 41-68-47, 744-33-06 

голова правління: Чорна Ніна Адамівна 

сертифікат: серія А № 001275, виданий Аудиторською палатою України від 28.04.1994 

року за рішенням № 14, дія якого подовжена рішенням Аудиторської палати України № 64 від 

26.03.1998 року. 

Відомості щодо перспектив розвитку підприємства: 



 

Основні напрямки розвитку Товариства у найближчий час є: 

- модернізація трубонарізних верстатів "Хайд"; 

впровадження установок комп'ютерного тензозважування на ділянках посаду 

заготівель та здачі труб у трубопрокатних цехів №№ 1,4,5; 

будівництво ділянки дробометного очищення і зміцнення коліс у колесопрокатному 

цеху; 

впровадження технології прихованої донної продувки мартенівської печі. 

Заяви осіб, що засвідчили своїми підписами та печатками інформацію про емісію 

акцій щодо достовірності відомостей, які в ній містяться: 

Я, Козловський Альфред Іванович, резидент України, своїм підписом і печаткою 

підтверджую достовірність відомостей, що наведені в інформації про додаткову емісію акцій 

відкритого акціонерного товариства "Нижньодніпровський трубопрокатний завод". 

Я, Плохій Марія Василівна, резидент України, своїм підписом і печаткою підтверджую 

достовірність даних балансу і звіту про фінансові результати, що наведені в інформації про 

додаткову емісію акцій відкритого акціонерного товариства "Нижньодніпровський 

трубопрокатний завод". 

Я, Чорна Ніна Адамівна, резидент України, підтверджую дані балансу і звіту про 

фінансові результати, що наведені в інформації про додаткову емісію акцій відкритого 

акціонерного товариства "Нижньодніпровський трубопрокатний завод". 

 

 
 

Н.А.Чорна 

А.І.Козловський 

М.В.Плохій 

Голова правління 

Головний бухгалтер 

         М.П. 

Голова правління ЗАТ "Інсайдер" 

М.П. 


