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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 

(далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Костенко С.О. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2019 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05393116 

4. Місцезнаходження: 49081, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Столєтова, 21 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 35-91-63, 35-91-63 

6. Адреса електронної пошти: Elena.Shtanko@ntrp.interpipe.biz 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://ntrp.interpipe.

biz/investors/rozakr

utie_informacii/reg_

inf_rich_zvit/ 27.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

5. 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 емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих 

акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких 

прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. 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) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

До п. 5. Змiсту: У вiдомостях про цiннi папери емiтента вiдсутня наступна iнформацiя:  

 

iнформацiя про облiгацiї емiтента, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск облiгацiй та 

уповноваженими органами емiтента не приймалося вiдповiдне рiшення;  

 

iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, у зв'язку з тим що емiтент не здiйснював 

випуск iнших цiнних паперiв та уповноваженими органами емiтента не приймалося вiдповiдне 

рiшення;  

 

iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск 

похiдних цiнних паперiв та уповноваженими органами емiтента не приймалося вiдповiдне 

рiшення.  

 

До п. 7. Змiсту: вiдсутня iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, тому що у 

Товариствi не iснує такої посади. 

 

До п. 8. Змiсту:  Iнформацiя про вчинення значних правочинiв вiдсутня, у зв'язку з тим, що 

протягом звiтного кварталу ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" не приймалося рiшення про надання 

згоди на вчиненння значних правочинiв та протягом звiтного кварталу такi правочини не 

вчинялися.  

 

До п. 9. Змiсту: Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 

осiб заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть вiдсутня, у зв'язку з тим, що протягом звiтного 

кварталу ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" не приймалося рiшення про надання згоди на вчиненння 

правочинiв iз заiнтересованiстю та протягом звiтного кварталу такi правочини не вчинялися.  

 

До п. 10. Змiсту: Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в 

тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 

вiдчудження таких цiнних паперiв вiдсутня, у зв'язку з тим, що у ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 

вiдсутня iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу простих iменних акцiй ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ".  

 

До п. 11. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - так 

як Товариство не випускало боргових цiнних паперiв. 

 

До п. 12. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - так як Товариство не 

проводило конвертацiю цiнних паперiв. 

 

До п. 13. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про замiну управителя, так як у Товариства вiдсутнiй 



управитель. 

 

До п. 14. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про керуючого iпотекою - так як у Товариства вiдсутнiй 

керучий iпотекою. 

 

До п. 15. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв - 

так як Товариство не проводить трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв. 

 

До п. 16. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв 

за кожним консолiдованим iпотечним боргом, так як Товариство не випускало iпотечних 

сертифiкатiв. 

 

До п. 17. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про iпотечне покриття в тому числi iнформацiя про замiну 

iпотечних активiв у складi iпотечного покриття; iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та 

його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим 

iпотечним покриттям; iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром 

(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля 

замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду; 

iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - так як Товариство випускiв iпотечних 

облiгацiй не здiйснювало. 

 

До п. 18. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює 

обслуговування iпотечних активiв. 

 

До п. 19. Змiсту: вiдсутня промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що 

здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо) - так як Товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв. 

 

До п. 20. Змiсту: вiдсутнiй звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будiвництва) - так як Товариство не здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств. 

 

До п. 21. Змiсту: вiдсутня промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку - так як Товариство розкриває промiжну фiнансову 

звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

 

До п. 22. Змiсту: примiтки до окремої промiжної фiнансової звiтностi за 1-й квартал 2019 року 

не складалися. Примiтки будуть розкритi у складi консолiдованої промiжної фiнансової 

звiтностi за 1-й квартал 2019 року. 

 

До п. 23. Змiсту: Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

(аудиторською фiрмою) вiдсутнiй, у зв'язку з тим, що промiжна фiнансова звiтнiсть ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ" за I квартал 2019 р. не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою). 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 28.12.1994 

3. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 100000000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 4825 

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

 24.20 - Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi 

 24.10 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 

 85.32 - Професiйно-технiчна освiта 

9. Органи управління підприємства 

 1. Загальнi збори Товариства.2. Наглядова рада Товариства.3. Правлiння Товариства.4. 

Ревiзiйна комiсiя. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Власники цiнних паперiв -  160 

юридичних осiб 
- - 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 4 820 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

у національній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

2) МФО банку 

 305749 

3) поточний рахунок 

 2600930000321 

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

в іноземній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

5) МФО банку 

 305749 

6) поточний рахунок 

 2600930000321 

 



IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Державний орган, що видав 

ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

1 2 3 4 5 

Медична практика АЕ №197544 21.03.2013 Мiнiстерство охорони здоров'я 

України 

 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї 

(дозволу) немає. Лiцензiя видана без обмеження строку дiї, тому не 

зазначено дату закiнчення дiї лiцензiї (дозволу). 

Придбання, зберiгання, 

використання прекурсорiв 

(список 2 таблицi IV) "Перелiку 

наркотичних засобiв, 

психотропних речовин та 

прекурсорiв" 

АЕ №527219 09.09.2014 Державна служба України з 

контролю за наркотиками 

07.07.2021 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї 

(дозволу) немає оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi 

наявностi потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї (дозволу), її дiя 

буде подовжена. 

Надання освiтнiх послуг 

навчальними закладами, 

пов'язаних з одержанням 

професiйної освiти на рiвнi 

квалiфiкацiйних вимог до 

професiйно-технiчного 

навчання, перепiдготовки, 

пiдвищення квалiфiкацiї 

АЕ №267030 17.09.2013 Мiнiстерство освiти i науки 

України 

 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї 

(дозволу) немає оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн. Лiцензiя 

видана без обмеження строку дiї, тому не зазначено дату закiнчення дiї 

лiцензiї (дозволу). 

Надання послуг з перевезення 

пасажирiв, небезпечних 

вантажiв, багажу  

автомобiльним транспортом 

ДЛ №000486 23.05.2016 Державна iнспекцiя України з 

безпеки на наземному 

транспортi 

23.05.2021 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї 

(дозволу) немає. Лiцензiя видана без обмеження строку дiї, тому не 

зазначено дату закiнчення дiї лiцензiї (дозволу). 

Здiйснення дiяльностi з 

використанням джерел 

iонiзуючого випромiнювання 

АА №000527 12.06.2013 Центральна державна 

iнспекцiя з ядерної та 

радiацiйної безпеки Державної 

iнспекцiї ядерного 

регулювання України 

12.06.2021 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї 

(дозволу) немає оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi 

наявностi потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї (дозволу), її дiя 

буде подовжена. 

Право провадження 

господарської дiяльностi з 

постачання природного газу на 

територiї України 

- 28.09.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг 

 

Опис Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї 



(дозволу) немає. Лiцензiя видана без обмеження строку дiї, тому не 

зазначено дату закiнчення дiї лiцензiї (дозволу). Вiдповiдно до 

законодавства України до 1 сiчня 2019 року отримання лiцензiї на 

паперовому носiї не передбачено, набуття здобувачами лiцензiї права 

на провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає 

лiцензуванню, вiдбувається з дня оприлюднення НКРЕКП прийнятих 

ним рiшень про видачу лiцензiї на його офiцiйному веб-сайтi 

www.nerc.gov.ua. Лiценцiя видана Нацiональною комiсiєю, що 

здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг 28.09.2017р. (Постанова №1167). 

Акт обстеження спецiалiзованих 

пiдприємств, їх приймальних 

пунктiв та приймальних пунктiв 

спецiалiзованих металургiйних 

переробних пiдприємств на 

здiйснення дiяльностi з заготiвлi, 

переробки металобрухту чорних 

металiв 

- 03.01.2018 Днiпропетровська обласна 

державна адмiнiстрацiя 

 

Опис 

Акт обстеження спецiалiзованих пiдприємств, їх приймальних пунктiв 

та приймальних пунктiв спецiалiзованих металургiйних переробних 

пiдприємств на здiйснення дiяльностi з заготiвлi, переробки 

металобрухту чорних металiв виданий Днiпропетровською обласною 

державною адмiнiстрацiєю 03.01.2018р. (Акт №10/18). Згiдно чинного 

законодавства документ прирiвнюється до виданої лiцензiї (дозволу).  

 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї 

(дозволу) немає. Лiцензiя (дозвiл) видана без обмеження строку дiї, 

тому не зазначено дату закiнчення дiї лiцензiї (дозволу).   

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

  Голова Наглядової ради, представник акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" 

(INTERPIPE LIMITED) 

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

 Храйбе Фадi Зейнович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1974 

5. Освіта 

  Вища. У 1997 роцi закiнчив Американський унiверситет в Бейрутi за спецiальнiстю 

Комп'ютерна iнженерiя та зв'язок та здобув квалiфiкацiю бакалавр iнженерiї. У 2004 роцi закiнчив 

Бiзнес-школа INSEAD та здобув Ступiнь МВА. 

6. Стаж роботи (років) 

 12 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ", 33517151, директор 

8. Опис 

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

 

Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 18.12.2018 року (протокол позачергових 



загальних зборiв №17), на пiдставi  Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту 

Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання членом 

Наглядової ради, строком на три роки. Вiдповiдно до Статуту та Положення про Наглядову раду 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" на засiданнi Наглядової ради 22 грудня 2018 року Храйбе Ф.З. обрано 

Головою Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - представником акцiонера "IНТЕРПАЙП 

ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED) (протокол засiдання Наглядової ради №611 вiд 22.12.2018 

року). 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 

Загальний стаж роботи 12 рокiв. 

 

Посадова особа є представником акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED), 

якому належить 21,84% статутного капiталу Товариства. Храйбе Ф.З. акцiями Товариства не 

володiє. 

 

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

 

1) з 01.08.2011р. по 30.04.2013р. - ТОВ "Бостон Консалтинг Груп Україна", заступник директора; 

 

2) з 20.05.2013р. по 31.03.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", комерцiйний директор; 

 

3) з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "АРГО", старший вiце-президент з 

суднобудування та промислових активiв; 

 

4) з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордiк Ярдс", Генеральний директор; 

 

5) з 20.01.2017р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. 

 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

 

1) Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; 

iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33517151) 

 

2) Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" (мiсцезнаходження: вул. Днiпросталiвська 

(колишня назва -  Винокурова), 4, м. Днiпро, 49051, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної 

особи: 3371843). 

 

3) Член Ради Директорiв, головний виконавчий директор "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE 

LIMITED) (мiсцезнаходження: Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus; iдентифiкацiйний код 

юридичної особи: НЕ 170535). 

 

4) Директор НОРЗ АМЕРIКАН IНТЕРПАЙП, IНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.) 

(мiсцезнаходження: 1800 West Loop South, Suite 1350 Houston, Texas, 77027 - USA, 

iдентифiкацiйний код юридичної особи: 01613342). 

 

5) Голова Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м. 

Новомосковськ, Днiпропетровська область, 51200, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної 



особи: 05393193);  

 

6) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (мiсцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Днiпро, 49124, 

Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00191454).  

 

7) Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (мiсцезнаходження: пр. Трубникiв, 56, м Нiкополь, 

Днiпропетровська область, 53201, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 35537363). 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, акцiонер 

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

 Єсаулов Геннадiй Олександрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1951 

5. Освіта 

 Вища. У 1974 роцi закiнчив Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора 

металургiйний iнститут за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю 

iнженер-металург. 

6. Стаж роботи (років) 

 43 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, директор з науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Управлiння 

науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Служби операцiйного директора  

8. Опис 

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

 

Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 18.12.2018 року (протокол позачергових 

загальних зборiв №17), на пiдставi  Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту 

Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання членом 

Наглядової ради, строком на три роки.  

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 

Загальний стаж роботи 43 роки. 

 

Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 1 (однiєї) шт. простих 

iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000025% статутного капiталу Товариства.  

 

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

 

1) з 16.10.2007р. по 10.02.2014р. - ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", директор; 

 

2) з 11.02.2014г. по 29.02.2016р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", радник з виробництва, 

технологiї та якостi; 

 

3) з 01.03.2016р. по 24.03.2016р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор з 



науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Апарата директора; 

 

4) з 25.03.2016р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з 

науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Управлiння науково-дослiдних робiт та технологiї 

процесiв Служби операцiйного директора; 

 

5) з 25.03.2016р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", 

директор з науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Апарата директора; 

 

6) з 26.04.2018р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН 

ЦЕНТР", директор.  

 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

 

1) Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКIСТЬ" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, 

буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33184278); 

 

2) за сумiсництвом обiймає посаду директора з науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв 

Апарата директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; 

iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33517151); 

 

3) за сумiсництвом обiймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН ЦЕНТР" (мiсцезнаходження: вул. 

Столєтова, 21, м. Днiпро, 49081, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 42093464). 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, акцiонер 

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

 Морозов Денис Володимирович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1978 

5. Освіта 

 Вища. У 2000 роцi закiнчив Днiпропетровський нацiональний унiверситет за 

спецiальнiстю iнформацiйнi системи в менеджментi та здобув квалiфiкацiю магiстра) 

6. Стаж роботи (років) 

 17 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, директор 

8. Опис 

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

 

Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 18.12.2018 року (протокол позачергових 

загальних зборiв №17), на пiдставi  Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту 

Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання членом 

Наглядової ради, строком на три роки. 

 



Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 

Загальний стаж роботи 17 рокiв. 

 

Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 73 (сiмдесяти трьох) шт. 

простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00001825% статутного капiталу Товариства.  

 

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

 

1) з 02.03.2011р. по 22.07.2013р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння 

продуктами та ресурсами; 

 

2) з 23.07.2013р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор; 

 

3) з 03.02.2014р. по теперiшнiй час за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", 

радник з питань фiнансової полiтики; 

 

4) з 07.10.2016р. по 31.01.2017р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", тимчасово виконуючий 

обов'язки директора. 

 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

 

1) директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

(мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний 

код юридичної особи: 33668606);  

 

2) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м. 

Новомосковськ, Днiпропетровська область, 51200, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної 

особи: 05393139);  

 

3) член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП 

НIКО ТЬЮБ" (мiсцезнаходження: пр. Трубникiв, 56, м Нiкополь, Днiпропетровська область, 

53201, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 35537363); 

 

4) член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ" - представник акцiонера ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 

(мiсцезнаходження: пр. Трубникiв, 56, м.Нiкополь, Днiпропетровська область, 53200, Україна; 

iдентифiкацiйний код юридичної особи: 32083093); 

 

5) член Ради Директорiв IНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA) (мiсцезнаходження: 

Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland; iдентифiкацiйний код юридичної особи:); 

 

6) член Ради Директорiв КЛВ-ВIЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) (мiсцезнаходження: Via San 

Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

CH-514.3.021.088-4); 

 

7) Член Консультативної Ради ВАЛЮРЕК НIКО ТЬЮБ ХОЛДИНГ ГмбХ  (мiсцезнаходження: 

Теодорштрассе 109, 40472, м. Дюссельдорф, НIМЕЧЧИНА; iдентифiкацiйний код юридичної 

особи: вiдсутня iнформацiя); 

 



8) за сумiсництвом обiймає посаду радника з питань фiнансової полiтики ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (мiсцезнаходження: 

вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

33517151). 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - незалежний директор 

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

 Трипольський Георгiй Олегович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1979 

5. Освіта 

 У 2002 роцi закiнчив Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима 

Гетьмана за спецiалiстю менеджмент органiзацiй та здобув квалiфiкацiю магiстр з менеджменту 

корпорацiй.Вища. У 2009 роцi закiнчив Київський нацiональний економiчний унiвер 

6. Стаж роботи (років) 

 22 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IстВан", 35142308, головний 

спецiалiст-юрисконсульт вiддiлу перспективних корпоративних проектiв Управлiння 

корпоративних прав Департаменту з корпоративних активiв 

8. Опис 

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

 

Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 18.12.2018 року (протокол позачергових 

загальних зборiв №17), на пiдставi  Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту 

Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання членом 

Наглядової ради, строком на три роки. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Трипольський 

Г.О. акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальний стаж роботи 22 роки. 

 

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

 

1) З 03.10.2011р. по теперiшнiй час - ТОВ "IстВан", головний спецiалiст-юрисконсульт вiддiлу 

перспективних корпоративних проектiв Управлiння корпоративних прав Департаменту з 

корпоративних активiв. 

 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

 

1) Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦIОНАЛЬНА 

АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОРАНТА" (мiсцезнаходження: вул. Здолбунвська, 7-д, 

м. Київ, 02081, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00034186).   

 

2) Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "УКРПРОМГАРАНТ" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 

49000, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 31549726). 



 

3) за сумiсництвом обiймає посаду  директора ТОВ "ГЕНАВIА-IНВЕСТ" (мiсцезнаходження: 

вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49000, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

33114771). 

 

4) за сумiсництвом обiймає посаду директора ТОВ "ГАЛС-ТРЕЙД IНКОМ" (мiсцезнаходження: 

вул. Шовковична, буд.38, м.Київ, 01004, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи:  

 

35209702). 

 

5) за сумiсництвом обiймає посаду директора  ДП "ГАРАНТ К." (мiсцезнаходження: вул. 

Дегтярiвська, 31, м.Київ, 04057, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи:  32162211). 

 

6) за сумiсництвом обiймає посаду спецiалiста вiддiлу депозитарної дiяльностi ТОВ 

"ФОНД-МАРКЕТ" (мiсцезнаходження: вул. Саксаганського,36-Б, Київ, 01033, Україна; 

iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34412655). 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - незалежний директор 

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

 Юрченко Iгор Петрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1974 

5. Освіта 

 Вища. У 1997 роцi закiнчив Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка за 

спецiальнiстю правознавство та здобув квалiфiкацiю юриста. У 2008 роцi закiнчив Київський 

нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана за спецiалiстю мiжнародна еконо 

6. Стаж роботи (років) 

 26 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IстВан", 35142308, начальник 

Управлiння з корпоративних прав Департаменту з корпоративних активiв  

8. Опис 

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

 

Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 18.12.2018 року (протокол позачергових 

загальних зборiв №17), на пiдставi  Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту 

Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання членом 

Наглядової ради, строком на три роки. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Юрченко I.П. 

акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальний стаж роботи 26 рокiв. 

 

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

 

1) З 25.02.2008р. по теперiшнiй час - ТОВ "IстВан", начальник Управлiння по корпоративним 

правам Департаменту з корпоративних активiв. 



 

2) З 10.07.2006р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ", директор. 

 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

 

1) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 

ФЕРОСПЛАВIВ" (мiсцезнаходження: вул. Електтрометалургiв, 310, м. Нiкополь, 

Днiпропетровська область, 53200, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00186520). 

 

2) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ 

ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (мiсцезнаходження: вул. Калiнiна, 11, м. Покров, 

Днiпропетровська область, 53300, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00190928). 

 

3) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ 

ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (мiсцезнаходження: вул. Радянська, 62, м. 

Марганець, Днiпропетровська область, 53400, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи:  

 

00190911). 

 

4) за сумiсництвом обiймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ" (мiсцезнаходження: вул. Саксаганського, 36-Б, м. 

Київ, 01033, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34412655). 

 

 

 

1. Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Костенко Сергiй Олексiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1973 

5. Освіта 

 Вища. У 1995 роцi закiнчив Державну металургiйну академiю України за спецiальнiстю 

металургiйне виробництво та здобув квалiфiкацiю iнженер-механiк. 

6. Стаж роботи (років) 

 27 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОЖНIПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, Тимчасово виконуючий обов'яки Голови Правлiння 

8. Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

 

Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 05 лютого 2019 року (протокол засiдання 

Наглядової ради №620), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту 

Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання Головою 

Правлiння Товариства на невизначений строк.  

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Костенко С.О. 

акцiями Товариства не володiє. 



 

Загальний стаж роботи 27 рокiв. 

 

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

 

1) з 05.08.2005р. по 13.02.2007р. - ВАТ "Нижньоднiпровський трубо прокатний завод", начальник 

ремонтно-аналiтичного вiддiлу; 

 

2) з 14.02.2007р. по 20.04.2010р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник ремонтно-аналiтичного 

вiддiлу;  

 

3) з 21.04.2010р. по 01.12.2013р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ"), начальник Ремонтного управлiння; 

 

4) з 02.12.2013р. по 30.09.2014р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер; 

 

5) з 01.10.2014р. по 12.05.2015р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор комплексу з 

машинобудування. 

 

6) з 13.05.2015р. по 03.10.2017р.  - ПрАТ "Нiкопольський ремонтний завод", Голова Правлiння; 

 

7) з 13.05.2015р. по 03.10.2017р. - за сумiсництвом у ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор 

комплексу з машинобудування.  

 

8) з 04.10.2017р. по 31.07.2018р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер. 

 

9) з 28.06.2018р. по 04.02.2019р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", тимчасово виконуючий обов'язки 

Голови Правлiння. 

 

10) з 05.02.2019р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", Голова Правлiння 

 

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

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

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

 Богдан Дмитро Олексiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1973 

5. Освіта 

 Вища. У 1995 роцi закiнчив Нацiональну металургiйну академiю України за спецiальнiстю 

обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю iнженер-металург. 

6. Стаж роботи (років) 

 27 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОЖНIПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, директор з якостi та технологiї Служби директора з 

якостi та технологiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

8. Опис 



 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

 

Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 09 серпня 2018 року (протокол засiдання 

Наглядової ради №574), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту 

Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом 

Правлiння Товариства на невизначений строк. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Богдан Д.О. 

акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальний стаж роботи 27 рокiв. 

 

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

 

1) з 15.04.2013р. по 04.12.2013р. - заступник головного iнженера з технологiї - начальник 

Технiчного вiддiлу ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; 

 

2) з 05.12.2013р. по 16.03.2014р. - заступник директора з технологiї - начальник Технiчного 

вiддiлу ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; 

 

3) з 17.03.2014р. по 03.11.2014р. - помiчник Голови Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; 

 

4) з 03.11.2014р. по 03.02.2015р. - заступник начальника з технологiї трубопрокатного цеху №5 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; 

 

5) з 04.02.2015р. по 08.09.2015р. - начальник технiчного вiддiлу ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; 

 

6) з 09.09.2015р. по 31.05.2016р. - керiвник напрямку якостi та технологiї Управлiння з якостi 

Служби операцiйного директора ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

 

7) з 01.06.2016р. по теперiшнiй час - директор з якостi та технологiї Служби директора з якостi та 

технологiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

 

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

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

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

 Бєсєднов Сергiй Олексiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1959 

5. Освіта 

 Вища. У 1987 роцi закiнчив Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора 

металургiйний iнститут за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю 

iнженер-металург. 

6. Стаж роботи (років) 

 43 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОЖНIПРОВСЬКИЙ 



ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник трубопрокатного цеху №3.  

8. Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

 

Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 09 серпня 2018 року (протокол засiдання 

Наглядової ради №574), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту 

Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом 

Правлiння Товариства на невизначений строк. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 

Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 3 674 (три тисячi шiстьсот 

сiмдесят чотири) шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,000918% статутного 

капiталу Товариства.  

 

Загальний стаж роботи 43 роки. 

 

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

 

1) з 29.01.2009р. по 19.02.2013р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", заступник головного iнженера з 

технологiї; 

 

2) з 20.02.2013р. по 01.12.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер; 

 

3) з 02.12.2013р. по 23.01.2014р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з якостi та технологiї; 

 

4) з 24.01.2014р. по 16.03.2014р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", заступник директора з нових видiв 

продукцiї; 

 

5) з 17.03.2014р. 25.02.2015р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", заступник директора з технологiї - 

начальник технiчного вiддiлу Служби директора з якостi та технологiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; 

 

6) з 26.02.2015р. по 02.10.2016р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху №5; 

 

7) з 03.10.2016р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху 

№3;  

 

8) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН", головний 

iнженер. 

 

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

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

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

 Кузьменко Сергiй Володимирович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1979 

5. Освіта 



  Вища. У 2001 роцi закiнчив Нацiональну металургiйну академiю України за 

спецiальнiстю економiка пiдприємства та здобув квалiфiкацiю магiстр економiки 

6. Стаж роботи (років) 

 21 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник Управлiння проектної дiяльностi. 

8. Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 13.04.2010 року (протокол загальних зборiв 

акцiонерiв №15), на пiдставi дiючого законодавства України, Статуту Товариства та внутрiшнiх 

документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства, на 

невизначений строк. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Кузьменко С.В. 

акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальний стаж роботи 21 рокiв. 

 

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

 

1) з 15.01.2007р. по 13.02.2007р. - ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод", начальник 

управлiння проектної дiяльностi; 

 

2) з 14.02.2007р. по 13.03.2011р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник управлiння проектної 

дiяльностi; 

 

3) з 14.03.2011р. по 11.05.2011р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", виконуючий обов'язки директора з 

фiнансiв та економiки; 

 

4) з 12.05.2011р. по 14.04.2016р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ"), директор з фiнансiв та економiки; 

 

5) з 01.12.2014р. по 02.08.2015р. - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", радник з 

фiнансiв та економiки Фiнансового управлiння; 

 

6) з 03.08.2015р. по 14.04.2016р. - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", заступник 

директора з фiнансiв та економiки Фiнансово-економiчної служби; 

 

7) з 15.04.2016р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", заступник директора з 

фiнансiв та економiки Фiнансово-економiчної служби; 

 

8) з 15.04.2016р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з 

фiнансiв та економiки Служби директора з фiнансiв та економiки; 

 

9) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН", директор. 

 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

 

1) за сумiсництвом обiймає посаду директора з фiнансiв та економiки Служби директора з 



фiнансiв та економiки ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: вул. Столєтова, 

21, м. Днiпро, 49081, Україна; iдендифiкацiний код юридичної особи: 05393116) 

 

2) за сумiсництвом обiймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН" (мiсцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, 

49081, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 38896013). 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

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

 Новохатнiй Володимир Акимович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1960 

5. Освіта 

  Вища. У 1982 роцi закiнчив Днiпропетровський ордена Трудового Червоного 

Прапора металургiйний iнститут за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю 

iнженер-металург 

6. Стаж роботи (років) 

 39 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОЖНIПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник колесопрокатного цеху. 

8. Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

 

Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 11 червня 2015 року (протокол засiдання Наглядової 

ради №448), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та 

внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства 

на невизначений строк. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Новохатнiй В.А. 

акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальний стаж роботи 38 рокiв. 

 

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

 

1) з 16.07.2008р. по теперiшнiй час - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ"), начальник колесопрокатного цеху. 

 

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

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

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

 Польський Георгiй Миколайович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 



4. Рік народження 

 1952 

5. Освіта 

 Вища. У 1974 роцi закiнчив Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора 

металургiйний iнститут за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю 

iнженер-металург. 

6. Стаж роботи (років) 

 45 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОЖНIПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, головний iнженер Служби головного iнженера ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ". 

8. Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

 

Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 17 грудня 2018 року (протокол засiдання Наглядової 

ради №609), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та 

внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства 

на невизначений строк. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Польський Г.М. 

акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальний стаж роботи 45 рокiв. 

 

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

 

1) з 23.01.2004р. по 13.02.2007р. - ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод", головний 

iнженер; 

 

2) з 14.02.2007р. по 19.02.2013р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер; 

 

3) з 20.02.2013р. по 01.12.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з виробництва i збуту 

продукцiї; 

 

4) з 02.12.2013р. по 16.03.2014р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з виробництва; 

 

5) з 17.03.2014р. по 28.09.2015р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Центральної заводської 

лабораторiї; 

 

6) з 01.08.2018р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер Служби 

головного iнженера ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

 

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

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

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

 Портретний Олег Iванович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 



4. Рік народження 

 1962 

5. Освіта 

 Вища. У 2011 роцi закiнчив Державний вищий навчальний заклад "Нацiональний гiрничий 

унiверситет" за спецiальнiстю економiка пiдприємства та здобув квалiфiкацiю професiонал в 

галузi економiки, дослiдник. 

6. Стаж роботи (років) 

 38 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОЖНIПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, директор з адмiнiстративно-господарських питань. 

8. Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

 

Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 15 квiтня 2014 року (протокол засiдання Наглядової 

ради №407), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та 

внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства 

на невизначений строк. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Портретний О.I. 

акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальний стаж роботи 38 рокiв. 

 

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

 

1) з 03.01.2013р. по 25.04.2013р. - ПАТ "Горлiвський машинобудiвник", керiвник Департаменту  

управлiння персоналом; 

 

2) з 26.04.2013р. по 01.12.2013р. - ТОВ "НВК "Гiрничi машини", керiвник Департаменту 

координацiї дiяльностi пiдприємств Дивiзiон очисного та прохiдницького обладнання; 

 

3) з 02.12.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з 

адмiнiстративно-господарських питань. 

 

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

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

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

 Соколова Iрина Володимирiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1963 

5. Освіта 

 Вища. У 1988 роцi закiнчила Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора 

металургiйний iнститут за спецiальнiстю фiзика, хiмiчнi дослiдження металургiйних процесiв та 

здобула квалiфiкацiю iнженер-металург. 

6. Стаж роботи (років) 

 36 



7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, головний бухгалтер 

8. Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 26.03.2004 року (протокол загальних зборiв 

акцiонерiв №9), на пiдставi дiючого законодавства України, Статуту Товариства та внутрiшнiх 

документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства, на 

невизначений строк. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Соколова I.В. 

акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальний стаж роботи 36 рокiв. 

 

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

 

1) з 05.03.2004р. по 13.02.2007р. - ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод", головний 

бухгалтер; 

 

2) з 14.02.2007р. по теперiшнiй час - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ"), головний бухгалтер; 

 

3) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН", головний 

бухгалтер; 

 

Посадова особа за сумiсництвом обiймає посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН" (мiсцезнаходження: вул. Столєтова, 

21, м. Днiпро, 49081, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 38896013). 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

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

 Струс Володимир Миронович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1971 

5. Освіта 

 Вища. У 1999 роцi закiнчив Нацiональну металургiйну академiю України за спецiальнiстю 

механiка та здобув квалiфiкацiю iнженер-технолог. У 2002 роцi закiнчив Державний iнститут 

пiслядипломної освiти керiвникiв, спецiалiстiв металургiйного комплексу Україн 

6. Стаж роботи (років) 

 27 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОЖНIПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник трубопрокатного цеху №5. 

8. Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

 



Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 17 грудня 2018 року (протокол засiдання Наглядової 

ради №609), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та 

внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства 

на невизначений строк. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Струс В.М. 

акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальний стаж роботи 27 рокiв. 

 

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

 

1) з 31.08.2012р. по 04.02.2014р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", начальник трубопрокатного 

цеху; 

 

2) з 05.02.2014р. по 20.11.2014р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", головний iнженер; 

 

3) з 21.11.2014р. по 15.03.2015р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху №4; 

 

4) з 16.03.2015р. по 14.08.2017р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер; 

 

5) з 15.08.2017р. по 02.10.2018р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", начальник трубопрокатного 

цеху; 

 

6) з 03.10.2018р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху 

№5. 

 

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

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

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

 Трегуб Олег Євгенович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1964 

5. Освіта 

 Вища. У 1993 роцi закiнчив Харкiвський автомобiльно-дорожнiй iнститут за 

спецiальнiстю пiдйомно-транспортнi, будiвельнi, дорожнi машини та устаткування та здобув 

квалiфiкацiю iнженер-механiк. 

6. Стаж роботи (років) 

 34 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОЖНIПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, директор з безпеки Служби директора з безпеки ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ". 

8. Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

 

Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 17 грудня 2018 року (протокол засiдання Наглядової 



ради №609), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та 

внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства 

на невизначений строк. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Трегуб О.Є. 

акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальний стаж роботи 34 рокiв. 

 

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

 

1) з 03.10.2011р. по 30.06.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу економiчної 

безпеки Управлiння економiчної безпеки. 

 

2) з 01.07.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу 

економiчної безпеки Служби економiчної безпеки. 

 

3) з 23.10.2018р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з 

безпеки Служби директора з безпеки. 

 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

 

1) начальник вiддiлу економiчної безпеки Служби економiчної безпеки ТОВ "IНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА", (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, 1-А, м. Днiпро, 49005, Україна; 

iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33668606). 

 

2) за сумiсництвом директор з безпеки Служби директора з безпеки ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 

(мiсцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, 49081, Україна; iдентифiкацiйний код 

юридичної особи: 05393116).  

 

3) член Наглядової ради АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" (мiсцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м. 

Новомосковськ, Днiпропетровська обл., 51200 Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

05393139). 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Житченко Валентин Володимирович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1976 

5. Освіта 

 Вища. У 1998 роцi закiнчив Днiпропетровський державний унiверситет за спецiальнiстю 

економiчна кiбернетика та здобув квалiфiкацiю економiст-математик 

6. Стаж роботи (років) 

 20 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, начальник Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної служби. 

8. Опис 



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

 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 19.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№21), на пiдставi Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства прийнято рiшення про 

обрання членом Ревiзiйної комiсiї, строком на три роки. Вiдповiдно до Статуту та Положення про 

Ревiзiйну комiсiю ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" на засiданнi Ревiзiйної комiсiї обрано Головою 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".  

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Житченко В.В. 

акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальний стаж роботи 20 рокiв. 

 

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

 

1) з 13.05.2011р. по 17.11.2013р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", спецiалiст з продукту 

Управлiння продуктами та ресурсами; 

 

2) з 18.11.2013р. по 06.04.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", керiвник проектiв Фiнансового 

управлiння; 

 

3) з 07.04.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Економiчного 

управлiння Фiнансово-економiчної служби; 

 

4) з 03.02.2014р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", 

заступник директора з фiнансiв та економiки Фiнансово-економiчної служби. 

 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах: 

 

1)  начальник Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної служби  ТОВ "IНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА", (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, 1-А, м. Днiпро, 49005, Україна; 

iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33668606). 

 

2) за сумiсництвом заступник директора з фiнансiв та економiки Фiнансово-економiчної служби  

ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. 

Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33517151). 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Бочановська Жанна Вячеславiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1975 

5. Освіта 

 Вища. У 1997 роцi закiнчила Державну металургiйну академiю України за спецiальнiстю 

економiка пiдприємства та здобула квалiфiкацiю iнженер-економiст. 

6. Стаж роботи (років) 

 20 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 



 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, керiвник групи розрахунку оборотного циклу Вiддiлу контролю оборотного капiталу 

Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної служби. 

8. Опис 

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

 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 19.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№21), на пiдставi Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства прийнято рiшення про 

обрання членом Ревiзiйної комiсiї, строком на три роки.  

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 

Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 7 (семи) шт. простих 

iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000175% статутного капiталу Товариства. 

 

Загальний стаж роботи 20 рокiв.  

 

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

 

1) з 02.06.2006р. по 02.01.2012р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", економiст вiддiлу управлiння 

оборотними коштами Бюджетного управлiння; 

 

2) з 03.01.2012р. по 06.04.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу управлiння 

оборотними коштами Бюджетного управлiння; 

 

3) 07.04.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", керiвник групи розрахунку 

оборотного циклу Вiддiлу контролю оборотного капiталу Економiчного управлiння 

Фiнансово-економiчної служби. 

 

Посадова особа обiймає посаду керiвника групи розрахунку оборотного циклу Вiддiлу контролю 

оборотного капiталу Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної служби ТОВ 

"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, 1-А, м. Днiпро, 49005, 

Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33668606). 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Рогачевський Iван Олександрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1984 

5. Освіта 

 Вища. У 2006 роцi закiнчив Нацiональний гiрничий унiверситет за спецiальнiстю гiрниче 

обладнання та здобув квалiфiкацiю гiрничий iнженер-механiк 

6. Стаж роботи (років) 

 11 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ", 33517151, провiдний спецiалiст Вiддiлу контроллiнгу Фiнансово-економiчної 

служби. 



8. Опис 

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

 

Рiчними загальними зборами Товариства вiд 19.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв 

№21), на пiдставi Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства прийнято 

рiшення про обрання членом Ревiзiйної комiсiї, строком на три роки. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рогачевський I.О. 

акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальний стаж роботи 11 рокiв. 

 

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

 

1) з 21.01.2008р. по 19.09.2013р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", економiст вiддiлу 

контроллiнгу Бюджетного управлiння Фiнансово-економiчної служби; 

 

2) з 20.09.2013р. по 30.06.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ведучий спецiалiст 

вiддiлу контроллiнгу Бюджетного управлiння Фiнансово-економiчної служби; 

 

3) з 01.07.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", провiдний спецiалiст 

вiддiлу контроллiнгу Фiнансово-економiчної служби. 

 

Посадова особа обiймає посаду провiдного спецiалiста вiддiлу контроллiнгу 

Фiнансово-економiчної служби ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (мiсцезнаходження: вул. 

Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33517151). 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Соколова Iрина Володимирiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1963 

5. Освіта 

 Вища. У 1988 роцi закiнчила Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора 

металургiйний iнститут за спецiальнiстю фiзика, хiмiчнi дослiдження металургiйних процесiв та 

здобула квалiфiкацiю iнженер-металург. 

6. Стаж роботи (років) 

 36 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, головний бухгалтер. 

8. Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

 

Призначена на посаду головного бухгалтера наказом по пiдприємству вiд 05.03.2004 року 

№321/к. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Соколова I.В. 



акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальний стаж роботи 35 рокiв. 

 

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

 

1) з 14.02.2007р. по теперiшнiй час - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ"), головний бухгалтер; 

 

2) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН", головний 

бухгалтер. 

 

Посадова особа за сумiсництвом обiймає посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН" (мiсцезнаходження: вул. Столєтова, 

21, м. Днiпро, 49081, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 38896013). 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 5925763 X X 

у тому числі:  

Довгостроковий 16.08.2012 408732 0 12.08.2016 

ДОВГОСТРОКОВИЙ 30.03.2012 1159949 0 30.03.2015 

ДОВГОСТРОКОВИЙ 20.07.2007 3678583 0 02.08.2017 

ДОВГОСТРОКОВИЙ 13.08.2007 139786 0 05.05.2015 

ДОВГОСТРОКОВИЙ 28.09.2007 244719 0 05.05.2015 

ДОВГОСТРОКОВИЙ 30.05.2008 232095 0 05.05.2015 

ДОВГОСТРОКОВИЙ 06.08.2007 22660 0 05.05.2015 

ДОВГОСТРОКОВИЙ 22.02.2007 39239 0 05.05.2015 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

-  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

-  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

-  0 0  

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

-  0 0  



за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

-  0 X  

Податкові зобов'язання X 10832 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 12029528 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 17966123 X X 

Опис У роздiлi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента вiдсутня 

наступна iнформацiя: - у пiдроздiлi "Кредити банку" не вказана 

iнформацiя про вiдсоток за користування коштами (вiдсоток 

рiчних) тому, що розкриття цiєї iнформацiї може негативно 

вплинути на конкурентоспроможнiсть Товариства; - у 

пiдроздiлi "Зобов'язання за цiнними паперами", а саме за 

облiгацiями; за iпотечними цiнними паперами; за 

сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском), за 

векселями (всього) та за iншими цiнними паперами (у тому 

числi за похiдними цiнними паперами) вiдсутня iнформацiя про 

зобов'язання емiтента, тому що Товариство не має цих 

зобов'язань на пiдставi того, що Товариство не здiйснювало 

випускiв вище перелiчених цiнних паперiв. У роздiлi 

"Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за фiнансовими 

iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом)" 

вiдсутня iнформацiя про зобов'язання емiтента за фiнансовими 

iнвестицiями в корпоративнi права тому, що Товариство не має 

цих зобов'язань.  

 

Зобов'язання визнаються пiдприємством, якщо їхня оцiнка 

може бути вiрогiдно визначена й iснує iмовiрнiсть зменшення 

економiчних вигод у майбутньому внаслiдок їхнього 

погашення. Iншi зобов'язання включають в себе: довгостроковi 

забезпечення - 511 829 тис.грн., кредиторську заборгованiсть за 

товари , роботи, послуги - 1 946 559 тис грн., за розрахунками зi 

страхування - 9 117 тис.грн., з оплати працi - 35 420 тис грн., за 

одержаними авансами - 6 888 383 тис грн.; поточнi 

забезпечення - 323 381 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 2 

314 839 тис. грн. 

 

 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Суцiльноката

нi залiзничнi 

колеса 

43115 1452056 41 30753 1349008 41 

2 Труби сталевi 

безшовнi 

гарячодеформ

ованi 

23709 615181 17 24550 628090 19 

3 Труби обсаднi 

та муфти до 

них 

33678 1217588 34 30485 1040727 32 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi затрати 67,9 

2 Iншi витрати 21,7 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18.05.2010 201/1/10 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000067839 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,25 40000000

0 

100000000 100 

Опис 

IНФОРМАЦIЯ ПРО ВИПУСКИ АКЦIЙ ТОВАРИСТВА.  

 

Статутний капiтал Товариства становить 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень. Статутний капiтал подiлено на 400 000 000 (чотириста мiльйонiв) 

простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Початковий розподiл акцiй проведено у вiдповiдностi з установчим договором 

№ 72-АТ вiд 28 грудня 1994 року. При подальшому перерозподiлi акцiй змiни до установчого договору не вносяться. Товариство випускає простi 

iменнi акцiї в документарнiй формi iснування в розмiрi його статутного (складеного) капiталу у вiдповiдностi з законодавством України i вимог, 

встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Випуск акцiй здiйснюється в порядку, що визначається 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондовому ринку. Перша емiсiя акцiй проведено в процесi приватизацiї шляхом випуску 21 554 000 

(двадцяти одного мiльйону п'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна на загальну 

суму 5 388 500 (п'ять мiльйонiв триста вiсiмдесят вiсiм тисяч п'ятсот) гривень, форма випуску документарна, свiдоцтво про державну реєстрацiю 

цiнних паперiв видане Мiнiстерством фiнансiв України 4 сiчня 1995 року № 2/1/95. Згiдно з вимогами Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку щодо приведення форм випуску цiнних паперiв у вiдповiднiсть до дiючого законодавства, було здiйснено перереєстрацiю 

випуску акцiй i отримано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 142/04/1/98 вiд 16 липня 1998 року, видане Днiпропетровським 

територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Приватизацiя Товариства завершена (наказ Фонду 

державного майна України вiд 8 грудня 1997 року №1397 "Про завершення процесу приватизацiї ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний 

завод"). Друга емiсiя акцiй проведена у вiдповiдностi з умовами емiсiї акцiй, прийнятими позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26 

грудня 2000 року, у кiлькостi 32 331 000 (тридцяти двох мiльйонiв трьохсот тридцяти однiєї тисячi) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 

0,25 грн. кожна, на загальну суму 8 082 750 (вiсiм мiльйонiв вiсiмдесят двi тисячi сiмсот п'ятдесят) гривень, форма випуску документарна, 

свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 18 квiтня 2001 року № 

164/1/01. Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 18 березня 2008 року було прийнято рiшення збiльшити статутний (складений) капiтал 

ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" на 86 528 750,00 (вiсiмдесят шiсть мiльйонiв п'ятсот двадцять вiсiм тисяч сiмсот п'ятдесят) гривень шляхом збiльшення 

кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв та здiйснити додаткову емiсiю акцiй Товариства в кiлькостi 346 115 

000 (триста сорок шiсть мiльйонiв ста п'ятнадцяти тисяч) штук iснуючої номiнальної вартостi кожної акцiї рiвної 0,25 гривень з метою залучення 

iнвестицiй для подальшого розвитку Товариства та поповнення обiгових коштiв. Передбаченi до розмiщення акцiї розповсюджувалися шляхом 

закритого (приватного) їх розмiщення i розмiщувалися виключно серед акцiонерiв Товариства (згiдно з реєстром на дату початку проведення 

закритого (приватного) розмiщення). Загальна вартiсть розмiщених акцiй у розмiрi 86 528 750,00 (вiсiмдесят шiсть мiльйонiв гривень п'ятсот 



двадцять вiсiм тисяч сiмсот п'ятдесят) гривень сплачена акцiонерами (фiзичними та юридичними особами) повнiстю. Оплата придбаних акцiй 

здiйснена шляхом перерахування грошових коштiв на розрахунковий рахунок Товариства вiдповiдно до умов укладених договорiв 

купiвлi-продажу ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в гривнях та iноземнiй валютi, що пiдтверджується банкiвськими документами. Вiдповiдно до дiючого 

законодавства та нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку випуск акцiй зареєстровано. Свiдоцтво 

про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 25 квiтня 2008 року № 169/1/08 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 

липня 2008 року. Акцiї, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення надали їх власникам права однаковi з правами за 

ранiше випущеними цiнними паперами. В цiлях виконання вимог законодавства, зокрема положення частини другої статтi 20 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" про виключно бездокументну форму iснування акцiй загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 13 

квiтня 2010 року, прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну 

форму iснування. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 18 травня 

2010 року № 201/1/10. Згiдно з вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо здiйснення кодифiкацiї (нумерацiї) 

цiнних паперiв Нацiональним Депозитарiєм України присвоєно реєстрацiйний лiтерно-знаковий код цiнним паперам Товариства та отримано 

виписку з реєстру кодiв цiнних паперiв. Код цiнних паперiв UA 4000067839. Протягом звiтного перiоду змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в 

обiгу не вiдбувалось. У зв'язку зi змiною найменування емiтента з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на виконання вимог законодавства здiйснено замiну свiдоцтва про реєстрацiю 

випуску цiнних паперiв. На сьогоднi є чинним свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №201/1/10 вiд 18 травня 2010 року, видане 22 березня 2013 

року. 

 

 

 

IНФОРМАЦIЯ ПРО ВНУТРIШНI ТА ЗОВНIШНI РИНКИ, НА ЯКИХ ЗДIЙСНЮЄТЬСЯ ТОРГIВЛЯ ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ ТОВАРИСТВА.  

 

ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" було одним iз перших семи українських пiдприємств, цiннi папери якого згiдно з рiшенням Торгового комiтету вiд 24 

вересня 1997 року включенi з 1 жовтня 1997 року до Першого рiвня лiстингу Першої фондової торговельної системи. На виконання рiшень 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 6 липня 1999 року № 141 та вiд 30 грудня 1998 року № 215 Товариство та ПФТС 

уклали 8 вересня 1999 року Договiр про пiдтримання лiстингу. У зв'язку зi вступом в дiю Положення про функцiонування фондових бiрж, 

затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 19.12.2006 року №1542 першого жовтня 2007 року було переукладено Договiр про пiдтримання лiстингу. 

Вiдповiдно до умов Договору цiннi папери Товариства були включенi до Котирувального Списку ПФТС другого рiвня лiстингу та допущенi до 

торгiв у торговельнiй мережi. З 1 лютого 2005 року акцiї Товариства були включенi до iндексного кошику Першої Фондової Торговельної 

Системи (ПФТС - iндекс). Рiшенням ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №0109/2011/01 вiд 01.09.2011 року простi iменнi акцiї ВАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ" бездокументарної форми загальною кiлькiстю 400 000 000 шт. та загальною номiнальною вартiстю 100 000 000 грн. з 02 вересня 2011 року 

переведено з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку. У зв'язку iз закiнченням 

строку дiї Договору про пiдтримання лiстингу 08 листопада 2011 року мiж Товариством та ПФТС було укладено Договiр про допуск цiнних 

паперiв до торгiвлi. На пiдставi укладеного Договору ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" надає Товариству послуги допуску цiнних паперiв до торгiвлi 

на ПФТС шляхом їх включення до Бiржового Списку, а також обiг цiнних паперiв на ПФТС . У 1999 роцi в числi п'яти найбiльших пiдприємств 

України Товариством було реалiзовано програму випуску Американських депозитарних розписок I рiвня. Програму реалiзовано спiльно з The 

Bank of New York Mellon. Програма АДР I рiвня є найпростiшим та недорогим способом входження до ринку цiнних паперiв США з акцiями, якi 

вже находяться у вiдкритому обiгу. Вiдповiдно до Закону США про цiннi папери вiд 1934 року зi змiнами та доповненнями Товариство не 

повнiстю зареєстровано в SEC (Американська комiсiя по цiнним паперам США), i, як наслiдок його акцiї не котируються на бiржi. Товариство 



звiльнено вiд подання регулярних звiтiв та iнформацiї до SEC згiдно з правилом 12g3-2(b) Закону США Про фондовi бiржi 1934 року. Виконуючи 

функцiю iнформування широкого кола учасникiв ринку цiнних паперiв про реалiзацiю програми випуску депозитарних розписок, The Bank of 

New York Mellon поширює через друкованi засоби масової iнформацiї, а також через мережу Iнтернет так званi " ADR - проспекти" (ADR 

Announcement). Зокрема, на сайтi The Bank of New York Mellon (http://www.adrbnymellon.com/dr_profile.jspicusip=460610108) є ADR-проспект про 

випуск депозитарних розписок I рiвня ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".  

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 38896013 

4. Місцезнаходження 

 вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, Україна, 49081 

5. Опис 

 Наглядовою радою Товариства (Протокол № 377 вiд 12.07.2013р.) було прийнято рiшення щодо участi  ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" у 

свореннi господарського товариства у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЛВ ПРОДАКШН". Основний вид дiяльностi якого - 

виробництво колiсної продукцiї. Встановлено розмiр вкладу ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в статутний капiтал ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" у сумi 1 

998 000 (один мiльйон дев'ятсот дев'яносто вiсiм тисяч) гривень, що у вiдсотковому спiввiдношеннi дорiвнює 99,9% вiд загального розмiру 

статутного капiталу створюваного Товариства. 

 

Кожний учасник ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" має право: 

 

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

 

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

 

3) одержувати копiї затверджених балансiв i звiтiв Товариства, а також на письмовий запит додаткову iнформацiю i довiдки з питань, якi 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

 

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

 

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

 

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

 

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

а також третiм особам. При цьому Учасники Товариства користуються переважним правом купiвлi частки (її частини) Учасника пропорцiйно 

до розмiрiв своїх часток у статутному капiталi Товариства. 

 

Учасники Товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що входять до складу майна Товариства, у тому числi i на 



об'єкти, переданi ними в якостi вкладу в статутний капiтал Товариства. 

1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 32896971 

4. Місцезнаходження 

 вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, Україна, 49081 

5. Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №9 вiд 26.03.2004р.) було прийнято рiшення щодо участi  ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ" у свореннi господарського товариства у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВАПНЯНА ФАБРИКА". Основний вид 

дiяльностi якого - виробництво вапна. Встановлено розмiр вкладу ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в статутний капiтал ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" 

у сумi 30 000 (тридцять тисяч) гривень, що у вiдсотковому спiввiдношеннi дорiвнює 100% вiд загального розмiру статутного капiталу 

створюваного Товариства. 

 

Кожний учасник ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" має право: 

 

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

 

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

 

3) одержувати копiї затверджених балансiв i звiтiв Товариства, а також на письмовий запит додаткову iнформацiю i довiдки з питань, якi 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

 

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

 

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

 

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

 

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

а також третiм особам. При цьому Учасники Товариства користуються переважним правом купiвлi частки (її частини) Учасника пропорцiйно 

до розмiрiв своїх часток у статутному капiталi Товариства. 

 

Учасники Товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що входять до складу майна Товариства, у тому числi i на 



об'єкти, переданi ними в якостi вкладу в статутний капiтал Товариства. 

1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 34984027 

4. Місцезнаходження 

 вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, Україна, 49081 

5. Опис 

 Наглядовою радою Товариства (Протокол №170 вiд 08.02.2007р.) було прийнято рiшення щодо участi  ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" у 

створеннi господарського товариства у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРАНСКОМ-ДНIПРО". Основний вид дiяльностi 

якого - пасажирськi перевезення легковими автомобiльним транспортом. Встановлено розмiр вкладу ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в статутний 

капiтал ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО" у сумi 23 400 (двадцять три тисячi чотириста) гривень, що у вiдсотковому спiввiдношеннi дорiвнює 39% 

вiд загального розмiру статутного капiталу створюваного Товариства. 

 

Кожний учасник ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО" має право: 

 

1) брати участь в керуваннi Товариством у порядку, встановленому Статутом Товариства; 

 

2) приймати участь у розподiленнi прибутку Товариства та одержувати його долю (дивiденди); 

 

3) одержувати копiї затверджених балансiв i звiтiв Товариства, а також на письмовий запит додаткову iнформацiю i довiдки з питань, якi 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

 

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

 

5) призначити i вiдкликати своїх представникiв на Збори учасникiв; 

 

6) вийти з Товариства, попередивши про це Збори учасникiв; 

 

7) одержати вiд Товариства при виходi суму, рiвну вартостi майна, внесеного в статутний капiтал Товариства, а також суму прибутку вiд 

внесеної iнвестицiї в грошовiй або товарнiй формi. Форма виплати вирiшується зборами Учасникiв Товариства. 

 

8) продати або iншим чином вiдступити свою частку (її частину) в статутному капiталi Товариства одному або кiльком Учасникам Товариства, 

а також третiм особам. При цьому Учасники Товариства користуються переважним правом купiвлi частки (її частини) Учасника пропорцiйно 



до розмiрiв своїх часток у статутному капiталi Товариства. 

 

Учасники Товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що входять до складу майна Товариства, у тому числi i на 

об'єкти, переданi ними в якостi вкладу в статутний капiтал Товариства. 

 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

18.05.

2010 

201/1/10 UA4000067839 400 000 000 100 000 000 397 836 138 2 163 841 0 

Опис: 

Згiдно п. 10 Роздiла VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закона України "Про депозитарну систему України"  № 5178-VI вiд 06.07.2012р. обмежено право голосу 

голосуючих акцiй на 2 163 841 шт акцiй з 11 жовтня 2014 року. Тобто акцiонери не уклали договiр про обслуговування рахунку у цiнних паперах вiдкритого в депозитарнiй 

установi. 

 

 





КОДИ 

Дата 01.04.2019 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393116 

Територія 
Дніпропетровська область, Iндустрiальний 

р-н 
за КОАТУУ 1210137200 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво труб, порожнистих профілів і 

фітингів зі сталі 
за КВЕД 24.20 

Середня кількість працівників: 4915 

Адреса, телефон: 49081 м. Днiпро, вул. Столєтова, 21, (0562) 35-91-63 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.03.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 5 690 4 532 

    первісна вартість 1001 25 280 25 644 

    накопичена амортизація 1002 ( 19 590 ) ( 21 112 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 136 826 333 711 

Основні засоби 1010 3 075 457 3 055 842 

    первісна вартість 1011 5 185 799 5 251 170 

    знос 1012 ( 2 110 342 ) ( 2 195 328 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 3 538 3 538 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 264 249 264 249 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 3 485 760 3 661 872 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 342 240 1 520 380 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 12 651 325 13 686 572 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 601 564 429 969 

    з бюджетом 1135 219 453 272 007 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 16 452 16 452 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 157 934 28 678 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 605 440 288 477 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 4 260 2 569 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 1 192 1 230 

Усього за розділом II 1195 15 583 408 16 229 882 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 19 069 168 19 891 754 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100 000 100 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 628 680 599 074 

Додатковий капітал 1410 162 079 161 853 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 19 993 19 993 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 202 371 1 044 711 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 1 113 123 1 925 631 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 511 829 511 829 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 511 829 511 829 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 511 829 511 829 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 415 324 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 5 626 666 5 925 763 

    товари, роботи, послуги 1615 1 814 588 1 946 559 

    розрахунками з бюджетом 1620 24 606 10 832 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 8 645 9 117 

    розрахунками з оплати праці 1630 33 444 35 420 

    одержаними авансами 1635 6 986 775 6 888 383 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 331 907 323 381 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2 202 261 2 314 839 

Усього за розділом IІІ 1695 17 444 216 17 454 294 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 19 069 168 19 891 754 

 

Керівник    Костенко Сергiй Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Соколова Iрина Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 01.04.2019 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393116 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 1 квартал 2019 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 3 412 233 3 059 668 

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 ( 2 396 026 ) ( 2 445 935 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 1 016 207 613 733 

    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 473 870 1 023 855 

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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 61 507 ) ( 88 973 ) 

Витрати на збут 2150 ( 202 973 ) ( 248 464 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 431 664 ) ( 767 174 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 793 933 532 977 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 304 319 24 851 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 144 639 ) ( 145 217 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 140 879 ) ( 3 396 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 812 734 409 215 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 812 734 409 215 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -29 606 -35 135 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 -302 351 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -29 606 -337 486 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -29 606 -337 486 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 783 128 71 729 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 2 099 968 2 452 125 

Витрати на оплату праці 2505 192 570 161 062 

Відрахування на соціальні заходи 2510 38 371 33 753 

Амортизація 2515 90 160 97 431 

Інші операційні витрати 2520 671 101 806 175 

Разом 2550 3 092 170 3 550 546 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 400 000 000 400 000 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 400 000 000 400 000 000 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2,031840 1,023040 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 2,031840 1,023040 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Костенко Сергiй Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Соколова Iрина Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 01.04.2019 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393116 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 1 квартал 2019 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

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 3 085 906 2 898 265 

Повернення податків і зборів 3005 186 160 150 447 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 13 7 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 342 111 1 326 185 

Надходження від повернення авансів 3020 48 879 102 396 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 489 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 5 19 

Надходження від операційної оренди 3040 3 981 2 221 

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 128 574 8 078 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 2 594 480 ) ( 2 828 887 ) 

Праці 3105 ( 143 706 ) ( 121 342 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 53 489 ) ( 34 577 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 107 652 ) ( 30 687 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 708 793 ) ( 854 564 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 442 822 ) ( 391 397 ) 

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 ( 29 730 ) ( 48 297 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -284 554 177 867 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 10 149 ) ( 4 253 ) 

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 ( 18 359 ) ( 15 732 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -28 508 -19 985 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 44 232 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -44 232 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -313 062 113 650 

Залишок коштів на початок року 3405 605 440 276 325 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -3 901 -14 598 

Залишок коштів на кінець року 3415 288 477 375 377 

 

Керівник    Костенко Сергiй Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Соколова Iрина Володимирiвна 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393116 

 

Звіт про власний капітал 
За 1 квартал 2019 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 100 000 628 680 162 079 19 993 218 423 0 0 1 129 175 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -16 052 0 0 -16 052 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 100 000 628 680 162 079 19 993 202 371 0 0 1 113 123 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 812 734 0 0 812 734 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -29 606 0 0 29 606 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 -29 606 0 0 29 606 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 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 заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -226 0 0 0 0 -226 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -29 606 -226 0 842 340 0 0 812 508 

Залишок на кінець року  4300 100 000 599 074 161 853 19 993 1 044 711 0 0 1 925 631 

 

Керівник    Костенко Сергiй Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Соколова Iрина Володимирiвна 







ХV. Проміжний звіт керівництва 
Важливi подiї, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду:  

 

- Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"  05 лютого 2019 року (протокол засiдання 

Наглядової ради №620), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту 

Товариства та Положення про Правлiння Товариства прийнято рiшення про обрання з 05 лютого 

2019 року Головою Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" Костенка Сергiя Олексiйовича. Голову 

Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" обрано на невизначений строк;  

 

- скликано рiчнi загальнi збори ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якi вiдбудуться 25.04.2019 року;  

 

- ТОВ "Аудиторська фiрма "ХАРКIВ" завершено аудит фiнансової звiтностi та консолiдованої 

фiнансової звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за 2018 рiк, за результатами якого складено звiти 

щодо аудиту фiнансової звiтностi та консолiдованої фiнансової звiтностi, в яких висловлена 

немодифiкована думка аудитора, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 р.;  

 

- Ревiзiйної комiсiєю ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" проведено перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за 2018 рiк за пiдсумками якої Ревiзiйною комiсiєю ПАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ" надано рекомендацiї та пiдтверджено, що в цiлому порядок ведення 

бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам законодавства, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну 

iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та Товариство достатньо забезпечене 

власним капiталом, має достатню платоспроможнiсть та фiнансову стiйкiсть, що вказує про 

можливiсть подальшого розвитку Товариства;  

 

Зазначенi важливi подiї, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду не мали значного впливу на 

промiжну фiнансову звiтнiсть. 

 

Серед основник характеристик системи управлiння ризиками в Товариствi необхiдно зазначити 

наступнi.  

 

Управлiння ризиками вiдбувається на тому рiвнi органiзацiї, на якому вони виникають або 

можуть виникнути: на рiвнi Правлiння та Наглядової ради Товариства. 

 

Процес управлiння ризиками в Товариствi iнтегрований в щоденну дiяльнiсть, має безперервний i 

комплексний характер. Товариство використовує або розробляє продукти, iнструменти та схеми 

лише за умови, що пов'язанi з ними ризики можуть бути належним чином визначенi i керованi. 

Товариство керується принципом, за яким очiкуванi вигоди мають належним чином 

компенсувати прийняття ризику i вiдповiдати стратегiчним цiлям Товариства. Правлiння 

Товариства здiйснює тактичне управлiння ринковими, операцiйними ризиками, ризиком 

лiквiдностi, та iншими ризиками i здiйснює оперативнi заходи для їх мiнiмiзацiї. При здiйсненнi 

управлiння ризиками Товариство зосереджується на таких основних видах ризикiв: 

 

Курсовий ризик. 

 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в основному в наступних валютах: українська гривня, долар 

США i росiйський рубль. Продажi продукцiї власного виробництва здiйснюються на ринках 

Європи, Близького Сходу, Африки, Америки i Митного союзу. Закупiвля матерiалiв проводиться 

як в серединi країни, так i за її межами. Як наслiдок, Товариство схильне курсовому ризику вiд 

коливання курсiв тих чи iнших валют, який частково нiвелюється основними продажами в 

доларах США i євро. 



 

Ризик лiквiдностi. 

 

Однiєю з основних цiлей з управлiння ризиками є пiдтримання гнучкостi фiнансування 

дiяльностi, як за рахунок керування дебiторською заборгованiстю, так i за рахунок дотримання 

вiдстрочки платежiв за кредиторською заборгованiстю. З цiєю метою Товариство проводить 

аналiз термiнiв погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очiкуваними надходженнями 

грошових коштiв. У разi надмiрної наявностi вiльної лiквiдностi або її недостатностi, Товариство 

перерозподiляє ресурси вiдповiдним чином. 

 

Кредитний ризик. 

 

Фiнансовi iнструменти Товариства, а саме банкiвськi депозити, торгова дебiторська i 

кредитор-ська заборгованостi є основними джерелами кредитного ризику. Згiдно полiтики 

управлiння ризиками, кредитний ризик контролюється на постiйнiй основi. Оцiнка 

платоспроможностi контрагентiв здiйсню-ється для всiх контрагентiв перед наданням вiдстрочки 

платежу. Як правило, Товариство не запитує забезпечення виконання зобов'язань контрагентами, 

так як основнi продажi вiдбуваються  клiєнтам з гарною кредитною iсторiєю i статистикою 

оплат. 

 

З урахуванням всього вище зазначеного, потенцiйний ефект кредитного ризику не повинен 

значною мiрою перевищувати визнанi резерви за дебiторською заборгованiстю. Максимальна 

величи-на кредитного ризику обмежена сумою фiнансових активiв в балансi. 

 

Процентний ризик. 

 

Для Товариства властивий процентний ризик у в зв'язку з процентними позиками з плаваючою 

процентною ставкою. Даний ризик нiвелюється шляхом залучення та балансування ефектiв 

запози-чень з фiксованою i плаваючою ставками. 

 

Ризик управлiння капiталом. 

 

Товариство розглядає власний капiтал i борговi зобов'язання як основне джерело фiнансуван-ня. 

Управлiння здiйснюється для забезпечення безперервностi дiяльностi з метою максимiзацiї вигод 

для всiх зацiкавлених осiб, а також з метою забезпечення операцiйної дiяльностi та фiнансування 

ка-пiтальних витрат. Досягнення оптимальної структури капiталу з найменшою його вартiстю, 

максима-льно можливої гнучкiстю фiнансування i доступом до зовнiшнiх ринкiв запозичення є 

основним орiєн-тиром. Товариство, з метою забезпечення статутної дiяльностi, покриття 

можливих збиткiв, створює резервний капiтал та iншi фонди. Спецiальнi фонди утворюються в 

разi необхiдностi за рiшенням за-гальних зборiв Товариства. 

 

Ризик посилення конкуренцiї внаслiдок виходу на ринок нових пiдприємств по виробництву труб 

та колiс. 

 

Ризик посилення конкуренцiї зумовлений потенцiйною можливiстю виходу на ринок росiйських 

пiдприємств, якi виробляють металургiйну продукцiї. З метою мiнiмiзацiї зазначеного ризику 

Товариство:  

 

- здiйснює iнвестицiї в основнi фонди (за останнiй рiк їхнi обсяги склали близько 586,9 млн.грн.); 

 

- працює над вдосконаленням виробничого процесу (оптимiзацiя виробництва); 



 

- проводить дослiдження з метою вдосконалення продукцiї та використання новiтнiх технологiй 

при її виготовленнi з урахуванням мiжнародного досвiду.  

 

Метою цих заходiв є посилення своїх конкурентних переваг, пiдкрiплених 127-рiчним досвiдом 

роботи та позитивною репутацiєю пiдприємства у свiтi. 

 

Ризик втрати частки ринку. 

 

Потенцiйний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором  виникненням нових пiдприємств 

- конкурентiв та послiдуючих перерозподiлом ринку не на користь ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

Збереження такої тенденцiї в подальшому може негативно позначитися на 

фiнансово-господарському станi пiдприємства.   

 

За для мiнiмiзацiї ризику втрати частки ринку наше пiдприємство здiйснює наступнi заходи:  

 

- диверсифiкацiя клiєнтської бази шляхом виходу на ринки зарубiжних країн. Так за останнi 10 

рокiв, перелiк покупцiв нашої продукцiї поповнився пiдприємствами Казахстану, Туркменiстану, 

Узбеки-стану, США, ОАЕ, Саудiвської Аравiї, Бразилiя, Iндiя; 

 

- вдосконалення процесу виробництва, застосування новiтнiх технологiй з метою пiдвищення 

якостi продукцiї та закрiплення лiдерства ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в тих сегментах, в яких 

пiдприємство працює сьогоднi;  

 

- пiдвищення стандарту спiввiдношення цiна/якiсть продукцiї; 

 

- укладення контрактiв з основними клiєнтами, що передбачають довгострокове спiвробiтницт-во 

у частинi поставки та обслуговування продукцiї нашого пiдприємства впродовж всього термiну її 

експлуатацiї.  

 

Рiвень iнфляцiї  

 

У зв'язку з довготривалiстю виконання укладених контрактiв, не врегулюванням цiнової полiтики 

на енергоносiї i, як слiдство, на iншi матерiали, рiст iнфляцiї безпосередньо впливає на фiнансовi 

результати роботи нашого пiдприємства. 

 

Як вихiд iз залежностi вiд рiвня iнфляцiї, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" використовує метод iндексацiї 

середньої вартостi вiдповiдної продукцiї у свiтi на час укладення договору на середнiй ймовiрний 

розмiр збiльшення цiни сировини та iнших складових, виходячи з поточної тенденцiї змiни цiн на 

цi продукти/послуги за останнi 5 рокiв, а також шляхом укладення контрактiв на закупiвлю 

сировини/комплектуючих за фiксованими цiнами на певний перiод часу . Проте, вважаючи на те, 

що змiни вартостi енергоносiїв, сировини та iнших комплектуючих є непередбачуваними, то 

здiйснення нашим пiдприємством означених вище заходiв не є гарантiєю усунення цього ризику. 

 

Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється в розрiзi фiнансових ризикiв, операцiйних 

ризикiв та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики включають в себе ринковi ризики i ризик 

лiквiдностi. Основними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є контроль за тим, щоб 

схильнiсть до ризикiв залишалась в цих межах. Управлiння операцiйними та юридичними 

ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрiшнiх полiтик та процедур з метою 

мiнiмiзацiї операцiйних та юридичних ризикiв.  

 



Операцiйнi ризики мiнiмiзуються шляхом стандартизацiї бiзнес-процесiв, та вiдповiдного 

контролю за їх виконанням на кожному етапi.  

 

Вiдповiдальнiсть за системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками Товариства несе 

директор з фiнансiв та економiки Кузьменко Сергiй Володимирович. 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Цим твердженням керiвництво висловлює офiцiйну позицiю, що наскiльки це їм вiдомо, 

промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагається згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", 

мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках 

консолiдованої фiнансової звiтностi, i про те, що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне 

та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок". 

 

Вiд iменi керiвництва ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ": 

 

 

 

Директор з фiнансiв та економiки  ____________________________ С.В. Кузьменко 

 

 

 

Головний бухгалтер ______________________________ I.В. Соколова 

 

 

 


