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ЗВІТ ПРАВЛІННЯ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 
про результати діяльності за 2018 рік. 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. 

1.1. Інформація про склад Правління, внутрішню структуру та зміни у структурі 
Правління: 

Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-
КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі за текстом –ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", Товариство) є колегіа-
льним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.  

Кількісний склад Правління становить 11 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, 
заступник Голови та члени Правління.  

Голова та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою в порядку, передбаче-
ному п.п.10.9. - 10.10. Статуту Товариства. Голова та члени Правління обираються на невизначений 
строк. Загальний термін перебування на посадах Голови або члена Правління Товариства не обмежу-
ється.  

У звітному періоді діяли декілька складів Правління Товариства:  
І. Починаючи з 01.01.2018 року та до 27.06.2018 року Правління Товариства працювало у на-

ступному складі: 
1) Копаєв Євген Миколайович; 
2) Струс Володимир Миронович;  
3) Водоп'ян Ігор Ростиславович; 
4) Костенко Сергій Олексійович; 
5) Кузьменко Сергій Володимирович; 
6) Малий Іван Анатолійович 
7) Новохатній Володимир Акимович; 
8) Портретний Олег Іванович; 
9) Соколова Ірина Володимирівна; 
10) Семешкін Віталій Іванович; 
11) Хвостов Денис Володимирович. 
На засіданні Наглядової ради Товариства 20 травня 2015 року (протокол засідання №446) Го-

ловою Правління Товариства було обрано Копаєва Євгена Миколайовича.  
На підставі рішення Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 27 червня 2018 року (прото-

кол засідання №569) у вищезазначеному складі Правління Товариства відбулися наступні зміни: 
1. припинено повноваження Голови Правління Товариства Копаєва Євгена Миколайовича з 27 

червня 2018 року, за власним бажанням. На посаді Голови Правління перебував з 20 травня 2015 ро-
ку по 27 червня 2018 року.  

2. обрано з 28 червня 2018 року члена Правління Костенка Сергія Олексійовича, особою, яка 
тимчасово виконує обов'язки Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Особу, яка тимчасово виконує 
обов'язки Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обрано на невизначений строк.  
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ІІ. Починаючи з 28.06.2018 року та до 09.08.2018 року Правління Товариства працювало у на-
ступному складі: 

1) Костенко Сергій Олексійович
1
; 

2) Струс Володимир Миронович;  
3) Водоп'ян Ігор Ростиславович; 
4) Костенко Сергій Олексійович; 
5) Кузьменко Сергій Володимирович; 
6) Малий Іван Анатолійович 
7) Новохатній Володимир Акимович; 
8) Портретний Олег Іванович; 
9) Соколова Ірина Володимирівна; 
10) Семешкін Віталій Іванович; 
11) Хвостов Денис Володимирович. 
На засіданні Наглядової ради Товариства 27 червня 2018 року (протокол засідання №569) 

особою, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обрано Костенка 
Сергія Олексійовича.  

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 09 серпня 2018 року (прото-
кол засідання №574) у вищезазначеному складі Правління Товариства відбулися наступні зміни: 

1. припинено повноваження за власним бажанням наступних членів Правління Товариства: 
- Хвостова Дениса Володимировича. На посаді члена Правління перебував з 15 квітня 2014 

року по 09 серпня 2018 року. 
- Струс Володимира Мироновича. На посаді члена Правління перебував з 11 червня 2015 року 

по 09 серпня 2018 року. 
- Семешкіна Віталія Івановича. На посаді члена Правління перебував з 11 червня 2015 року по 

09 серпня 2018 року.  
- Малого Івана Анатолійовича. На посаді члена Правління перебував з 09 жовтня 2014 року по 

09 серпня 2018 року. 
2. на невизначений строк, обрано: 
- членом Правління Товариства Богдана Дмитра Олексійовича; 
- членом Правління Товариства Бєсєднова Сергія Вікторовича; 
- членом Правління Товариства Тараненко Сергія Дмитровича. 
ІІІ. Починаючи з 09.08.2018 року та до 17.12.2018 року Правління Товариства працювало у на-

ступному складі: 
1) Костенко Сергій Олексійович; 
2) Богдан Дмитро Олексійович;  
3) Бєсєднов Сергій Вікторович; 
4) Водоп'ян Ігор Ростиславович; 
5) Кузьменко Сергій Володимирович; 
6) Новохатній Володимир Акимович; 
7) Портретний Олег Іванович; 
8) Соколова Ірина Володимирівна; 
9) Тараненко Сергій Дмитрович;   
10) Костенко Сергій Олексійович. 
На підставі рішення Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 17 грудня 2018 року (протокол 

засідання №609) у вищезазначеному складі Правління Товариства відбулися наступні зміни: 
1. припинено повноваження наступних членів Правління Товариства: 
- Тараненко Сергія Дмитровича, за власним бажанням. На посаді члена Правління перебував з 

09 серпня 2018 року до 17 грудня 2018 року.  
- Водоп'яна Ігора Ростиславовича, у зв'язку зі смертю. На посаді члена Правління перебував з 

10 грудня 2015 року до 17 грудня 2018 року.  
2. на невизначений строк, обрано: 
- членом Правління Товариства Струса Володимира Мироновича. 
- членом Правління Товариства Польського Георгія Миколайовича 
- членом Правління Товариства Трегуба Олега Євгеновича. 
ІV. Починаючи з 17.12.2018 року та до 31.12.2018 року Правління Товариства працювало у на-

ступному складі: 
1) тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління – Костенко Сергій Олексійович (прото-

кол засідання Наглядової ради від 27 червня 2018 року №569); 
2) член Правління – Богдан Дмитро Олексійович (протокол засідання Наглядової ради від 09 

серпня 2018 року №574);  
3) член Правління – Бєсєднов Сергій Вікторович (протокол засідання Наглядової ради від 09 

серпня 2018 року №574); 

                                                           
1
 - Костенко Сергій Олексійович є членом Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", якого обрано тимчасово виконуючим обов'язки 

Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 
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4) член Правління – Кузьменко Сергій Володимирович (протокол загальних зборів від 13 квітня 
2010 року №15); 

5) член Правління – Новохатній Володимир Акимович (протокол засідання Наглядової ради від 
11 червня 2015 року №448); 

6) член Правління – Польський Георгій Миколайович (протокол засідання Наглядової ради від 
17 грудня 2018 року №609); 

7) член Правління – Портретний Олег Іванович (протокол засідання Наглядової ради від 15 
квітня 2014 року №407); 

8) член Правління - Соколова Ірина Володимирівна (протокол загальних зборів від 26 березня 
2004 року №9); 

9) член Правління –.Струс Володимир Миронович (протокол засідання Наглядової ради від 17 
грудня 2018 року №609); 

10) член Правління – Трегуб Олег Євгенович (протокол засідання Наглядової ради від 17 груд-
ня 2018 року №609); 

11) член Правління – Костенко Сергій Олексійович (протокол засідання Наглядової ради від 15 
квітня 2014 року №407). 

1.2. Функціональні обов'язки Правління Товариства:  

Правління Товариства діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Правління Товариства, 
затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства від 18 грудня 2018 року (протокол №17). 
Текст Положення про Правління Товариства доступний для загального ознайомлення на власному 
веб-сайті Товариства за посиланням:  

http://ntrp.іnterpіpe.bіz/upload/73ac771deea8103e9f2c3ce306092a7c.pdf 
Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено між членами 

Правління, оскільки даний орган є колегіальним  виконавчим органом Товариства, який здійснює 
управління його поточною діяльністю. Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточ-
ною діяльністю Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням загальних 
зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства.  

Правління має наступні повноваження і функції: 
1) здійснює управління поточною діяльністю Товариства; 
2) затверджує, у разі необхідності, річний бюджет, піврічні та квартальні бюджети Товариства; 
3) готує фінансові звіти за квартал та рік, пропозиції про розподіл прибутку на розвиток Това-

риства; 
4) здійснює управління і розпорядження майном Товариства в порядку, визначеному чинним 

законодавством та Статутом Товариства;  
5) в межах своїх повноважень, за узгодженням із Наглядовою радою, використовує кошти ре-

зервного капіталу та інших фондів Товариства; 
6) розглядає (заслуховує) звіти директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головно-

го бухгалтера та керівників структурних підрозділів Товариства про результати виконання затвердже-
них планів, програм, вказівок щодо діяльності Товариства та його структурних підрозділів; 

7) спільно із Наглядовою радою затверджує організаційну структуру Товариства; 
8) приймає рішення про страхування майна Товариства; 
9) організовує виплату дивідендів відповідно до Статуту Товариства, рішення загальних зборів 

Товариства та чинного законодавства; 
10) приймає рішення щодо відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, 

наданих Наглядовою радою; 
11) спільно із Наглядовою радою приймає рішення про надання повноважень діяти без дові-

реності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства; 
12) приймає рішення щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, голо-

вного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпо-
рядковані Голові Правління, та подає на узгодження до Наглядової ради; 

13) у випадку, якщо Товариство отримало відомості про можливість вчинення правочину, щодо 
якого є заінтересованість, надає Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є 
заінтересованість, а саме проект правочину і пояснення щодо ознак заінтересованості особи у вчи-
нення правочину;  

14) за дорученням Наглядової ради здійснює підготовку та проведення загальних зборів;  
15) приймає рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові зага-

льні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 
16) формує порядок денний позачергових загальних зборів, що скликаються на вимогу Прав-

ління; 
17) надає рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо кандидатур голови і секретаря зага-

льних зборів та кандидатур членів реєстраційної комісії; 
18) забезпечує відповідно до чинного законодавства України інформування акціонерів про гос-

подарську діяльність Товариства; 

http://ntrp.interpipe.biz/upload/73ac771deea8103e9f2c3ce306092a7c.pdf
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19) розглядає результати аудиторських перевірок та перевірок Ревізійної комісії, розробляє 
заходи з усунення виявлених недоліків в діяльності Товариства та організовує їх виконання; 

20) здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів; 

21) організовує, забезпечує та контролює ефективне функціонування структурних підрозділів і 
служб Товариства;  

22) вносить Наглядовій раді пропозиції про необхідність прийняття рішень з питань, віднесе-
них до компетенції Наглядової ради; 

23) здійснює функції та повноваження за дорученням загальних зборів Товариства чи Нагля-
дової ради Товариства; 

24) організовує виконання рішень загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, 
зобов'язань перед бюджетом та контрагентами за господарськими договорами; 

25) виконує дії відповідно до вимог статей 64
1
, 65

1
, 65

2
, 65

3
, 66 Закону України "Про акціонерні 

товариства";  
26) вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і відне-

сені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, 
а також питання, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та загальних зборів Товариства. 

Голова Правління керує роботою Правління, організовує проведення засідань Правління та 
головує на них. У разі відсутності Голови Правління або у разі неможливості виконання ним своїх 
обов’язків його повноваження виконує заступник Голови Правління, який обирається членами Прав-
ління з їх числа у порядку, визначеному Положенням про Правління Товариства.  

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень 
Правління, в т.ч. представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, підпи-
сувати договори, угоди та інші документи, зокрема довіреності, видавати накази та давати розпоря-
дження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. 

Голова Правління вправі самостійно керувати поточними справами Товариства та вирішувати 
питання діяльності Товариства, здійснювати від імені Товариства інші дії, за винятком віднесених Ста-
тутом Товариства та чинним законодавством до компетенції інших органів Товариства. 

Голова Правління Товариства має й інші повноваження і функції, визначені Положенням про 
Правління Товариства. 

Голова Правління може доручити вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, 
окремим членам Правління або керівникам структурних підрозділів Товариства шляхом видання від-
повідного акту (наказу) про делегування повноважень або надання довіреності. При цьому керівники 
структурних підрозділів Товариства не обов’язково повинні бути членами Правління.  

Протягом звітного року Голова Правління надавав на підставі довіреності право юридичним та 
фізичним особам  здійснювати, в межах вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства, 
дії від імені Товариства, укладати договори від імені Товариства. 

Рішенням  Правління та Наглядової ради Товариства надано повноваження члену Правління 
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"  Кузьменко С.В., що обіймає посаду директора з фінансів та економіки ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП НТЗ",  право без довіреності представляти інтереси ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у відносинах 
з органами Державної фіскальної служби України. 

1.3. Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішень: 

Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться в міру необхідності, 
але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління може проводитися у формі: 

1) спільної присутності членів Правління у визначеному місці для обговорення питань порядку 
денного та голосування (далі – у формі спільної присутності); 

2) письмового опитування. 
Голосування з питань порядку денного засідання Правління у формі спільної присутності про-

водиться відкритим способом (підняттям рук).  
Голосування з питань порядку денного засідання Правління у формі письмового опитування 

проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 
Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини 

його складу. Засідання Правління вважається неправомочним, якщо на ньому одночасно відсутні Го-
лова Правління або особа, яка виконує його обов’язки, та заступник Голови Правління. 

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які беруть 
участь у засіданні. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. У разі рівного роз-
поділу голосів членів Правління під час прийняття рішень, Голова Правління має право вирішального 
голосу.  

Протягом 2018 року Правління Товариства провело 69 засідань, на яких було розглянуто 99 
питань, віднесених чинним законодавством та Статутом Товариства до його компетенції.  

По всіх питаннях порядку денного засідань Правління його члени голосували особисто та рі-
шення приймалися простою більшістю голосів, з врахуванням того, що кожний член Правління має 
один голос. Всі рішення, прийняті Правлінням Товариства, оформлювалися протоколами, які вів сек-
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ретар. Процедура скликання та проведення засідань Правління Товариства визначена в Положенні 
про Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

1.4. Загальний опис рішень, прийнятих Правлінням Товариства протягом звіт-
ного року: 

Серед основних питань, які розглядалися Правлінням Товариства у звітному періоді, були:  
- організаційні питання скликання та проведення річних та позачергових загальних зборів То-

вариства;  
- внесення змін до організаційної структури Товариства;  
- прийняття рішення про страхування майна Товариства; 
- прийняття рішень щодо списання, передачі в оренду та відчуження основних засобів Товари-

ства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою; 
- прийняття рішень щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, голов-

ного інженера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Прав-
ління, та подання на узгодження до Наглядової ради; 

- надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, у вчиненні яких є заінтересова-
ність;  

- прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;  
- про погодження Переліку окремо визначених об'єктів нерухомого майна ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", які безоплатно передаються у комунальну власність територіальної громади міста Дніпра; 
- щодо реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно об‘єктів нерухомості 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 
- про організацію оздоровлення робітників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" протягом літнього сезону 

2018 року; 
- про вибір оцінювачів майна; 
- про організацію проведення аудиту; 
- про надання повноважень члену Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" діяти без довіреності від 

імені ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

1.5. Інформація щодо оцінки роботи Правління Товариства:  

Спеціального документу яким би описувалися методика проведення оцінки діяльності Прав-
ління Товариства, станом на 31.12.2018 року, не створено та не затверджено. Також необхідно ураху-
вати той факт, що Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам, до пре-
дмету відання якого відносяться питання оцінки роботи Правління Товариства, утворено та він почав 
функціонувати наприкінці 2018 року (з 26 грудня 2018 року). Тому у звітному періоді оцінка роботи 
Правління Товариства не проводилась. Але в планах щодо вдосконалення системи корпоративного 
управління протягом 2019 року планується виконати роботи стосовно визначення критеріїв для про-
ведення оцінки діяльності як Наглядової ради Товариства, так і її комітетів та Правління Товариства.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. 

2.1. Виконання програми виробництва: 

Основний вид діяльності Товариства –  виробництво металевих труб, суцільнокатаних коліс, 
кільцевих виробів та бандажів. Якщо говорити про обсяг продажів, то відповідно до встановлених 
планів, Товариство повинно було відвантажити у 2018 році 441,3 тис. тонн готової продукції. Фактично 
було відвантажено 459,5 тис. тонн, що становить 104,1% (+18,2 тис. тонн) до плану виробництва 
2018р., в тому числі виконання плану по трубах  склало 103,5% (+9,3 тис. тонн),  по залізничній проду-
кції (колеса, бандажі, осі та колісні пари) - 105,0% (+8,9 тис. тонн). 

Продажі трубної продукції збільшилася на 11% в порівнянні з 2017 роком і склали 287 тис. 
тонн. Основні точки зростання - ринки України, Європи та Америки.  

Поставки труб на український ринок зросли на 22% в порівнянні з 2017-м і досягли 92 тис. 
тонн. 

Основним драйвером зростання стало збільшення обсягів буріння на українських родовищах і 
кількості операцій з інтенсифікації видобутку AT "Укргазвидобування". Це дозволило збільшити про-
дажі продукції нафтогазового сортаменту, в тому числі - труб з преміальним різьбовим з'єднанням 
UPJ-M, раніше сертифікованим за найвищим рівнем вимог CAL ІV. 

Ще одним регіоном зростання в 2018-му стала Європа, де попит на трубну продукцію збільши-
вся практично в усіх галузях. Європейським клієнтам Товариство поставило 58 тис. тонн безшовних 
труб (+ 14% до 2017 року).  

У той же час продажі в СНД в минулому році знизилися на 17%, до 57 тис. тонн. Основна при-
чина - зайва заполітизованість ринку країн Митного союзу, а також наявність митного та антидемпінго-
вого мита на тлі послаблення курсу рубля. Це було частково компенсовано зростанням поставок в 
Узбекистан і Азербайджан, в тому числі труб з преміальним з'єднанням UPJ  і різьбою Батресс. 
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Продажі залізничної продукції - коліс, бандажів, осей і колісних пар - в 2018 році збільшилися 
на 8% в порівнянні з 2017 роком і склали 188 тис. тонн. 

Інтенсифікація оновлення рухомого складу ПАТ "Укрзалізниця", яке в минулому році отримало 
максимальну кількість за останні 25 років вантажних вагонів, стала головним драйвером попиту на 
залізничну продукцію в Україні. Продовження циклу високого споживання вантажних коліс в Україні 
дозволило Товариству наростити продажі на внутрішній ринок на 39%, до 62 тис. т. Майже половину 
цього обсягу склали поставки на адресу Укрзалізниці. Однак в абсолютних числах продажі в Україні 
ще далекі від попередніх років. Так, в 2011-2012 рр. внутрішній ринок споживав близько 130 тис. тонн 
залізничної продукції. 

У той же час обсяг продажів в країни СНД склав 73 тис. тонн проти 89 тис. тонн в 2017р. На 
реалізацію негативно вплинуло підвищення антидемпінгового мита Євразійською економічною комісі-
єю до 34,22% в квітні.  

Тим часом, поставки залізничної продукції на європейський ринок в 2018 році продовжили зро-
стати, досягнувши чергового максимуму. Обсяг реалізації європейським клієнтам склав 41 тис. тонн (+ 
61% до 2017 року). ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" зайняв лідируючі позиції на ринку вантажних коліс, істотно 
наростив поставки колісних пар і має намір виходити на ринок пасажирських коліс ЄС. Це вдалося до-
сягти за рахунок раніше введених потужностей по механічній обробці коліс та  виконанню спеціальних 
фінішних операцій. 

У 2018 році Товариство продовжувало серійне виробництво колісних пар, після перших поста-
вок в 2017-м. Всього було реалізовано 10,5 тис. штук колісних пар, включаючи 2,8 тис. штук зібраних 
на власних потужностях. 

2.2. Фінансовий стан: 

Чистий дохід Товариства від реалізації продукції за 2018 рік склав - 13 млрд. 665 млн. грн., со-
бівартість реалізованої продукції склала - 10 млрд. 409 млн. грн., інші доходи перевищили інші витра-
ти на 63,5 млн. грн., адміністратівні витрати і витрати на збут склали 1млрд.  361 млн. грн., фінансові 
витрати - 658 млн. грн. В результаті, від звичайної діяльності до оподаткування Товариство отримало 
прибуток у сумі 1 млрд. 300 млн. грн.  Сума прибутку після сплати податків склала 1 млрд. 28 млн. грн. 

Активи ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за період з 31.12.2017 по 31.12.2018 року зросли на 25,79%  
(на 3,909 млрд. грн.) і на кінець 2018 року склали 19,067 млрд. грн. Основне збільшення відбулося за 
рахунок збільшення запасів і дебіторської заборгованості, зростання яких, в свою чергу, пов'язаний з 
ростом продажів продукції Товариства.   

Власний капітал Товариства збільшився на 1,025 млрд. грн.  за рахунок нерозподіленого при-
бутку, що склав на 01.01.2018 суму 202, 688 млн. грн, що свідчить про поліпшення фінансового стану 
Товариства. Зобов'язання Товариства на 31.12.2018р. збільшилися на 19% у порівнянні з 31.12.2017 і 
склали 17 млрд. 954 млн. грн.  Основна частка - це поточні зобов'язання Товариства.  За 2018 рік збі-
льшилася сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 1,1 млрд.грн.  При цьому 
також збільшилася питома вага цього типу заборгованості на 5% в порівнянні з 01.01.2018р.  Це пов'я-
зано зі збільшенням обсягів виробництва, і відповідно, зі збільшенням обсягів закупівель сировини, 
основних і допоміжних матеріалів. 

Обсяг короткострокових кредитів банків, отриманих Товариством, за період з 31.12.2017 по 
31.12.2018 року скоротився в 4 рази до 0,415 млрд. грн. 

Залишкова вартість основних засобів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за звітний період зросла на 
0,156 млрд. грн.  і склала 3,075 млрд. грн.  Зростання обсягу запасів за 12 місяців 2018 року більш ніж 
на третину до 1,342 млрд. грн.  свідчить про подальше збільшення ділової активності Товариства. 

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2018 рік пока-
зав: підвищення ділової активності, поліпшення співвідношення між власним капіталом і зобов'язан-
нями, а також значне зростання показників прибутку Товариства, на тлі великих обсягів дебіторської 
та кредиторської заборгованості. 

2.3. Виконання плану капітальних інвестицій: 

В цілому, в 2018 році освоєно 680,3 млн. грн.  капітальних вкладень, з них: на модернізацію 
діючого обладнання витрачено - 586,9 млн. грн., на придбання нового обладнання витрачено 93,4 
млн. грн. 

Протягом звітного року була завершена реалізація наступних великих інвестиційних проектів: 
- "Придбання автоматичної установки ультразвукового контролю осей"; 
- "Придбання установки для дробеструйної обробки осей перед фарбуванням"; 
- "Модернізація системи теплопостачання ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (заміна котлів мод. ПТВМ). 
Особливістю трубної продукції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" являється підвищена точність труб по 

діаметру, що дозволило опанувати виробництво труб нафтового сортаменту за американськими стан-
дартами і підтримувати достатній рівень реалізації їх на американському і середньоазіатському рин-
ках. Підприємство активно працює над освоєнням нових ринків збуту шляхом розширення виробницт-
ва нових видів продукції. У цьому напрямі, протягом звітного року, виконані наступні роботи: 

-  освоєно виробництво труб для компанії «Lіebherr» групи міцності Е470 розмірами 136хз18 
мм, 157,8х16 мм та 160х27 мм; 
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-  освоєно виробництво труб для компанії «Hydac» розміром 120х100 мм зі сталі  17Г2Ф-Н; 
-  освоєно виробництво нестандартних розмірів холоднотянутих труб по стандарту EN 10305 

груп E355+SR и E460+SR зокрема 94х75,5 мм, 154х135,5 мм (всього 8 розмірів); 
-  виконано виробництво дослідної партії труб для компанії SKF (113,8х12,7 мм; 93,2х16,05 мм; 

53,6х7,75 мм); 
-  виконано виробництво труб для компанії «Bіnotto»; 
-  виконано дослідне виробництво труб нового розміру 453х25 мм; 
-  виконані досліди та підтверджена можливість виробництва труб класу V150. Отримані задо-

вільні механічні характеристики для розмірів обсадних труб 177,8х10,36 и 177,8х12,65 мм; 
-  освоєно виробництво труб з преміальним різьбовим з’єднанням JFE Bear з використанням 

технології марганець фосфатного покриття муфт; 
-  виконані дослідницькі роботи щодо використання альтернативних маршрутів виробництва 

осьових заготовок зі сталі марки F діаметром 260 мм; 
-  підтверджена можливість виробництва труб в стійкому до корозії виконанні зі сталі марки 

20А розміром 168х14 мм; 
-  виконано виробництво нестандартного розміру тонкостінних труб в умовах ТПА-140 

(139,7х4,85 мм); 
-  виконані досліди щодо виробництва обсадних труб підвищеної довжини в умовах ТПА-140 

ТПЦ №5. 
В Товаристві продовжує реалізовуватися стратегія технічного та економічного розвитку, спря-

мована на підвищення конкурентоспроможності продукції і зміцнення позицій Товариства на ключових 
ринках. Її основні напрямки - впровадження у виробництво нових розробок, модернізація обладнання, 
розширення сортаменту продукції, що випускається, подальше підвищення її якості, експлуатаційних і 
споживчих властивостей. Протягом звітного року було реалізовано наступні роботи: 

- для відповідності вимогам стандартів EN і ААR введена в експлуатацію автоматична устано-
вка ультразвукового контролю залізничних осей;  

- з метою отримання стабільних механічних властивостей, а також для можливості освоєння 
нових продуктів модернізовано термодільницю трубопрокатного цеху №4, а саме: встановлено новий 
спрейєр, окрему трансформаторна підстанцію та організовано замкнутий цикл водопостачання (гра-
дирня – відстійники - насосна станція). Модернізація дозволила забезпечити необхідний рівень тиску, 
температури і якості води на термодільниці; 

- для відповідності вимогам стандарту EN 13261 встановлено обладнання для дробеструйної 
обробки осей перед фарбуванням. Результат: підвищення шорсткості і поліпшення адгезії фарби на 
поверхні; 

- пройдено аудит Системи менеджменту якості при виготовлені продукції для залізничної про-
мисловості згідно з ІSO/TS 22163. 

2.4. Персонал та соціальне життя Товариства: 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2018 рік склала 4795 
чол., в т.ч. чисельність відокремленого підрозділу Поліклініка ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - 146 чол.    

Середньооблікова чисельність працівників за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком зросла на 172 
одиниці в зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва. 

Фонд оплати праці за звітний рік склав 662 247,02 тис.грн. Фонд оплати праці в звітному році 
збільшився на 27,5%  відносно попереднього року за рахунок планового збільшення доходу працівни-
ків у січні та жовтні 2018 р. 

У 2018 році середньомісячна заробітна плата зросла на 22,58% порівняно з 2017 роком і дося-
гла 11 451 грн. Плинність кадрів в 2018 році склала 7,4%. 

Протягом 2018 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" систематично надавав благодійну допомогу установам, 
підприємствам і організаціям. Допомога надавалась за рахунок ресурсів і грошових коштів ПАТ "ІНТЕ-
РПАЙП НТЗ" у вигляді придбання та надання товарно-матеріальних цінностей, шляхом перерахуван-
ня грошових коштів, у вигляді виконання робіт та надання послуг силами фахівців ПАТ "ІНТЕРПАЙП 
НТЗ" (всього на суму  439 тис. грн.).  

2.5. Опис ризиків та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй 
господарській діяльності:  

На діяльність Товариства, як і на всі підприємства трубної галузі, чималий вплив має зовнішня 
економічна обстановка та податкова політика держави.  

З іншого боку, жорстка конкуренція на внутрішньому й світових ринках змушує Товариство по-
стійно удосконалювати технологію виробництва продукції, підвищуючи її якість з одночасним знижен-
ням витрат, впроваджувати нові, особливо ліквідні види продукції. 

Проблемними питаннями для підприємства є: 
1. Невідшкодований ПДВ на кінець року в розмірі 202 999 тис.грн. 
2. Збільшення мита на колеса, вироблені на НТЗ для Євразійського економічного союзу (Біло-

русь, Казахстан, Росія, Вірменія, Киргизія) до 34,22% 
3. Загороджувальні заходи, на труби, вироблені на НТЗ, для таких великих ринків збуту як Єв-
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ропейський Союз, США, Бразилія, Мексика. 
4. Зростання залізничних тарифів та цін на газ і метал позначається на збільшенні собівартості 

продукції. 
На діяльність Товариства також впливають зміни кон'юнктури на ринках збуту суцільнокатаних 

коліс, бандажів та сталевих труб, у тому числі: 
- загострення конкуренції на світових ринках. Розвиток трубного виробництва в країнах, що є 

найкрупнішими споживачами продукції Товариства. Об'єктивно така ситуація провокує проблеми з ре-
алізацією труб Товариства в регіонах, найпривабливіших із погляду структури сортаменту ринку; 

- введення Росією обмеження на обсяги постачання українськими виробниками труб. Переп-
летення державних факторів як економічних так і політичних призвело до обмеження поставок україн-
ських труб на ринок СНД і до жорсткої конкуренції на ринку труб (введення Урядом Росії квот на ім-
порт українських труб); 

- необхідність перевірки продукції на наявність альфа- і бета - випромінювання, а також тран-
суранових компонентів, при ввезенні металопродукції до Росії. Це ускладнює процедуру імпорту та 
може привести до втрати частини російського ринку;  

- відсутність попиту на труби для машинобудування в Україні. Це пов'язано з тим, що машино-
будування знаходиться в стані занепаду, нафтогазовидобувні компанії не збільшують обсягів розвіду-
вально-бурових робіт, видобуток нафти й газу на українській території, газифікація населених пунктів 
ведеться повільно через відсутність засобів, служби, комунального постачання є бюджетними органі-
заціями через недостатнє фінансування; 

- зростання цін на основну сировину для виробництва труб. Ця ситуація негативно впливає не 
тільки на економіку виробництва труб, але і на контрактний ринок. Непередбачуваність ринку переді-
льного металу істотно звужує можливості вибудовування довгострокових відносин із стратегічними 
партнерами;  

- зміна життєвих цінностей - неадекватна оцінка змін, що відбуваються. Зниження, щільно до 
втрати, необхідного рівня корпоративної культури, почуття причетності до результатів діяльності То-
вариства. 

Зростання цін на енергоносії на внутрішньому ринку впливає на збільшення цін на продукцію, 
що призводить до переорієнтації ринків трубної продукції і як наслідок - до падіння обсягів виробницт-
ва труб. Суттєвий вплив на діяльність обігових коштів Товариства має дуже повільне відшкодування 
ПДВ з бюджету при відвантаженні продукції на експорт. 

2.6. Результати виконання завдань, поставлених перед Правлінням Товариства 
загальними зборами: 

Річними загальними зборами Товариства, які відбулися 19 квітня 2018 року перед Правлінням 
Товариства були поставлені наступні завдання: 
 

№ 
з/п 

Завдання Результат виконання 

1. Досягти цільових значень бюджетних пока-
зників 2018 року по підрозділам і по Това-
риству в цілому.   
 

Виконано. 
Бюджетне завдання 2018 року в рамках вста-
новленого бюджету витрат виконано на 
100,1%. 

2. Забезпечити зростання продуктивності 
праці на 5% в порівнянні з фактом 2017 ро-
ку.   

Виконано. 
Фактична продуктивність праці вище, в порів-
нянні з фактом 2017 року, на 9,2% (з 7,85 т / 
чол до 8,57 т / чол). 

3. Підвищити рівень задоволеності споживачів 
за рахунок підвищення якості продукції і 
технологічних процесів, а саме: 

 

3.1. знизити рівень загального  відбраковування 
в порівнянні з результатами роботи за 2017 
рік:  
- при виробництві трубної продукції - на 
10%; 
- при виробництві колісної продукції - на 5%. 

Виконано частково.  
Рівень загального  відбраковування за 2018 
рік, в порівнянні з результатами роботи за 
2017 рік, при виробництві трубної продукції – 
знизився на 51%. 
Зниження рівня загального відбракування за 
2018 рік при виробництві колісної продукції  до 
запланованого рівня не вдалося досягти. Рі-
вень загального відбракування знизився на 
1%.  

3.2. знизити рівень визнаних рекламацій на 10% 
в порівнянні з результатами роботи за 2017 
рік  

Виконано. 
Рівень визнаних рекламацій за результатами 
роботи за 2018 рік знизився на 32% в порів-
нянні з результатами роботи за 2017 рік. 
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№ 
з/п 

Завдання Результат виконання 

3.3. знизити видатковий коефіцієнт металу не 
менше ніж на 3% в порівнянні з бюджетом 
2017 року.  

Виконано частково. 
Видатковий коефіцієнт металу при виробницт-
ві трубної продукції знизився на 7,3%. 
Зниження видаткового коефіцієнту при вироб-
ництві колісної продукції до запланованого рі-
вня не вдалося досягти. Видатковий коефіці-
єнт металу нижче на 1,5%. 

4. В рамках стандарту ІATF 16949 виконати 
всі вимоги зацікавлених сторін при вироб-
ництві трубної продукції, яка використову-
ється при виготовленні автомобільних ком-
понентів.  

Виконано.  
Вимоги зацікавлених сторін при виробництві 
трубної продукції, яка використовується при 
виготовленні автомобільних компонентів вра-
ховані та   
виконані, що підтверджено при проведенні на-
глядового аудиту Системи менеджменту якос-
ті.  

5. Розробити та впровадити програму заходів 
щодо виконання вимог стандарту ІSO / TS 
22163 при виробництві продукції для заліз-
ничного транспорту. 
 

Виконано.  
Розроблено та впроваджено програму заходів 
щодо виконання вимог стандарту ІSO / TS 
22163 при виробництві продукції для залізнич-
ного транспорту, що підтверджено при прове-
денні наглядового аудиту Системи менеджме-
нту якості. В результаті отримано сертифікат 
відповідності. 

6. Освоїти виробництво:  

6.1. не менше 15 нових видів трубної продукції  
 

Виконано. 
Протягом 2018 року освоєно 15 нових видів 
трубної продукції, серед яких  
-  труби для компанії «Lіebherr» групи міцності 
Е470 розмірами 136х18мм, 157,8х16мм та 
160х27мм; 
-  труби для компанії «Hydac» розміром 
120х100мм зі сталі  17Г2Ф-Н; 
-  тонкостінні труби нестандартного розміру в 
умовах трубопрокатного цеху №5 
(139,7х4,85мм). 

6.2. не менше 2-х нових видів трубної продукції 
з преміальним з'єднанням  

Виконано. 
Виконано перше замовлення на обсадні труби 
з преміальним різьбовим з'єднанням JFE 
BEAR для клієнта Об'єднанних Арабських Емі-
ратів. Обсяг відвантажених труб склав 531,54 
тонн.  
Зроблені нові типорозміри обсадних труб з 
різьбою UPJ-M: 168,3х8,94мм, 
244,48х10,03мм, 244,48х11,05мм для АТ "Укр-
газвидобування". Обсяг відвантажених труб 
склав більш як 5 тис. тонн.  

6.3. не менше 15 нових видів залізничної проду-
кції  

Виконано. 
Освоєно 17 нових видів продукції, в тому числі 
11 видів коліс, 2 вида осей і 3 вида  колісних 
пар, серед яких колісні пари без букс для Іспа-
нії і Європи.  

7. Реалізувати проекти: 
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№ 
з/п 

Завдання Результат виконання 

7.1. з модернізації ділянки термічної обробки в 
трубопрокатному цеху №4 
 

Виконано. 
Завершено виконання проекту "Модернізація 
термічного відділу в трубопрокатному цеху 
№4". В рамках проекту встановлено новий 
спрейєр, окрему трансформаторна підстанцію 
та організовано замкнутий цикл водопостачан-
ня (градирня - відстійники - насосна станція). 
Модернізація дозволила забезпечити необхід-
ний рівень тиску, температури і якості води на 
термодільниці. 

7.2. з модернізації ділянки обробки ТПЦ-4 (УЗК, 
покриття лаком, маркування, упаковка, гід-
ровипробування)  
 

Виконано частково.   
Проект по модернізації ділянки обробки трубо-
прокатного цеху №4 (УЗК, покриття лаком, ма-
ркування, упаковка, гідровипробування) знахо-
диться в процесі виконання. Плановий період 
реалізації проекту: 2-4 квартали 2019 року. 

7.3. з впровадження стратегії розвитку колісного 
бізнесу.  

Знаходиться в процесі виконання.  

 

2.7. Перспективи розвитку Товариства на 2019 рік: 

1) основні цілі і завдання Правління Товариства на 2019 рік:  

Переходячи до цілей і завдань на 2019 рік, необхідно зазначити, що діяльність Правління і То-
вариства в цілому, як і раніше спрямована на максимізацію прибутку Товариства, яка буде залежати 
від виконання наступних завдань: 

1. Досягнення цільових значень бюджетних показників 2019 року по структурних підрозділам 
Товариства і по заводу в цілому. 

 2. Досягнення зростання продуктивності праці в порівнянні з фактом 2018 року 
- при виробництві трубної продукції - на 5%; 
- при виробництві колісної продукції - на 3%. 
 3. Зниження фактичного рівня залишків оборотних коштів на 20% в порівнянні з фактом 2018 

року при виробництві трубної продукції. 
 4. Вдосконалення Системи управління якістю: 
- впровадження вимог доповнення №2 до стандарту APІ Spec Q1; 
- здійснення оцінки ризиків з використанням аналізу видів і наслідків потенційних дефектів за 

чотирма видами трубної продукції; 
- в рамках стандарту ІATF 16949 забезпечення виконання всіх вимог зацікавлених сторін при 

виробництві трубної продукції, яка використовується при виготовленні автомобільних компонентів; 
- розробити та впровадити програму заходів, спрямованих на створення Системи Управління 

якістю при виробництві залізничної продукції для дивізіону залізничної продукції, як окремої юридичної 
особи. 

 5. Підвищення задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції та технологі-
чних процесів: 

 5.1.  При виробництві трубної продукції: 
- зниження кількості отриманих рекламацій на 10% в порівнянні з результатами роботи за 2018 

рік; 
- зниження витратного коефіцієнта металу не менше ніж на 1% в порівнянні з фактом 2018 ро-

ку; 
- збільшення коефіцієнта використання устаткування на 5% в порівнянні з фактом 2018 року. 
 5.2.  При виробництві колісної продукції: 
- зниження кількості отриманих і визнаних рекламацій по колесопрокатній лінії на 10%; 
- зниження витратного коефіцієнта металу на 2% в порівнянні з фактичними результатами 

2018 року. 
 6. Освоєння виробництва: 
- не менше 10 нових типорозмірів трубної продукції; 
- новий вид преміального з'єднання; 
- не менше 11 нових видів залізничної продукції. 
 7. Реалізації проектів: 
- з модернізації ділянки по виробництву обсадних труб з преміальними різьбовими з'єднання-

ми в трубопрокатному цеху №4; 
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- з модернізації ділянки обробки трубопрокатного цеху №4 (УЗК, покриття лаком, маркування, 
упаковка, гідровипробування); 

- по впровадженню стратегії розвитку і технічної модернізації залізничного бізнесу. 
Правління Товариства висловлює впевненість в тому, що Правління і колектив ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" здатні втілити ці цілі в життя за рахунок прихильності ідеям безпреривного поліпшення 
ключових виробничих показників та зростання якості продукції, що випускається. 

2) вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства: 

У 2019 році ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" планує зберегти основний профіль діяльності - виробницт-
во металевих труб, суцільнокатаних коліс, кільцевих виробів та бандажів. Таким чином, щодо вироб-
ництва залізничної продукції у 2019 році планується освоїти виробництво наступних видів продукції: 

- колеса Ø 915 мм, механічно оброблені, КР-0016-17.2, по SAR-006-200-2-002, AAR M107/208 
для Саудовської Аравії; 

- колеса Ø 1092,2 мм, механічно оброблені, КР-0006-18, по ТС 97-56-2017, AAR M107/208 для 
Північної Америки; 

- колеса Ø 920 мм, механічно оброблені, Fwp 105.02.001.008 19-Т/G, по BN918277, EN 13262 
для Германії; 

- колеса Ø 920 мм, механічно оброблені, КР-0021-15.2, по BN918277, EN 13262 для Австрії; 
- колеса Ø 920мм, механічно оброблені, КР-0008-18, по EN 13262 для Іспанії; 
- колеса Ø 920 мм, механічно оброблені, КР-0011-11.3, по ТС 97-16-2018, EN 13262 для Євро-

пи; 
- колеса Ø 920 мм, механічно оброблені, КР-0009-17 изм.1, по ТС 010.025 рев.Н, EN 13262 для 

Турції; 
- колеса Ø711,2 (28") мм, механічно оброблені, А6299001179229, рев.В, по EN 13262. AAR 

M107/208 для Sіemens BVV, Германия EN13262, совместно с USA AAR М 101; 
- колеса 950 мм, механічно оброблені, КР-0074-12, по ТС 97-18-2018, EN 13262 для Шрі-Ланка; 
- колеса 920 мм, механічно оброблені, КР- 0050-16, изм.2, по ТС 97-33-2018, EN 13262 для Єв-

ропи; 
- колеса 860 мм, механічно оброблені, КР-0015-18, по ТС ІZBAN, EN 13262 для Турції; 
- чистові осі ULT90, ОС-015-18, по EN 13261 для Іспанії; 
- чистові осі ULT SF. ОС-005-17, по EN 13261 для Європи; 
- чистові осі ULT25. ОС-001-18, по EN 13261 для Європи; 
- колісні пари ULT90 без букс, WS-015-18, по EN 13260 для Іспанії; 
- колісні пари ULT SF без букс, WS-005-17, по EN 13260 для Європи; 
- колісні пари ULT25 без букс, WS-001-18. по EN 13260 для Європи. 
З метою розвитку виробництва труб  у 2019 році планується виконання наступних робіт: 
-  розробка технології прошивки литої заготовки без дефектів; 
-  підвищення довжини труб в умовах ТПА-200 ТПЦ-3; 
-  підбір альтернативних матеріалів для наплавлення валків трьохвалкового стану ТПА-200  

трубопрокатного цеху №3 з підвищенням стійкості; 
-  підбір змазок для гарячого прокату ТПА 5-12 трубопрокатного цеху №4; 
-  виконання дослідницької роботи з прямою прошивкою заготовок на стані елонгаторі в умовах 

трубопрокатного цеху №4; 
-  вдосконалення технології виробництва осьових заготовок; 
-  розробка моделі розрахунків режимів нагріву труб при термообробці в умовах трубопрокат-

ного цеху №4; 
-  підвищення якості труб що виробляються в умовах ТПА-140 трубопрокатного цеху №5; 
-  розробка моделі нагріву заготовок в кільцевій печі ТПА-140 трубопрокатного цеху №5; 
-  оптимізація калібровок прокатного інструменту ТПА-140 трубопрокатного цеху №5; 
-  освоєння нових типорозмірів труб для компаній «Palfіnger», «TU.LE», «Langer» і ін.; 
-  виробництво труб класу міцності V150; 
-  оцінка можливості виробництва труб діаметром 508 мм; 
-  розробка технології виробництва класу міцності P110SS (sour servіce). 
В рамках реалізації планів щодо подальшого технічного розвитку Товариства планується: 
- облаштувати нову дільницю з виробництва обсадних труб з преміальною різьбою UPJ-M та 

муфт. Основне обладнання - трубонарізні і муфтонарізні верстати Donobat; 
- реалізувати програми малих інвестиційних проектів, які спрямовані на підвищення якості про-

дукції; 
- приступити до реалізації та підготовки плану робіт за проектами з модернізації ділянки обро-

бки трубопрокатного цеху №4 (УЗК, покриття лаком, маркування, упаковка, гідровипробування); 
- збільшити потужності по механічній обробці коліс шляхом установки нової лінії 

HEGENSCHEІDT; 
- виконати роботи по підтвердженню відповідності труб, вироблених за EN 10216-3 вимогам 

VdTUV 352/2 і VdTUV 354/2; 
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- пройти кваліфікацію з'єднання UPJ-M на ринки Близького Сходу, в тому числі освоїти вироб-
ництво нового безмуфтового преміального з'єднання; 

- впровадити вимоги стандарту APІ Spec 5L (46 ред.), APІ Spec 5CT (10 ред.), APІ Spec 5B (16 
ред.) 

В цілому Товариство планує виробити та реалізувати в 2019 році не менше 402,2 тис.тонн го-
тової продукції, при цьому планується, що чистий дохід Товариства в 2019 році складе не менше 12,9 
млрд.гривень. 

 
 
 
 

 
 
Голова Правління 
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