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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Поло-

ження про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комі-

сії 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 Правління    Костенко С.О. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2022 року 

 

І. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖ-

НЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05393116 

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

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

6. Адреса електронної пошти: Elena.Shtanko@m.іnterpіpe.bіz 

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 

(у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фон-

дового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфра-

структури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://ntrp.іnterpіpe.bіz/іnvestors/rozak

rutіe_іnformacіі/reg_іnf_rіch_zvіt/ 30.01.2023 

 (URL-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  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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, заін-

тересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існу-

вання яких створює заінтересованість  X 

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 відчу-

ження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кіль-

кість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих ак-

цій, 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 консолі-

дованим 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 (су-

мою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зо-

бов'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 ак-

тивів  

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

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

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, вико-

нання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житло-

вого будівництва)  

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

терського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінан-  



сової звітності 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудитор-

ською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

До п. 4. Змісту: на підставі пункту 3 частини 3 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітен-

тами цінних паперів (зі змінами і доповненнями), затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 

03.12.2013 року, інформація про господарську та фінансову діяльність емітента за 4-й квартал 2022 

року не розкривається.    

До п. 5. Змісту: У відомостях про цінні папери емітента відсутня наступна інформація:  

- інформація про облігації емітента, у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск облігацій та упо-

вноваженими органами емітента не приймалося відповідне рішення;  

- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, у зв'язку з тим що емітент не здійснював ви-

пуск інших цінних паперів та уповноваженими органами емітента не приймалося відповідне рішення;  

- інформація про похідні цінні папери емітента, у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск похі-

дних цінних паперів та уповноваженими органами емітента не приймалося відповідне рішення.  

До п. 7. Змісту: відсутня інформація щодо посади корпоративного секретаря, тому що у Товаристві не 

існує такої посади. 

До п. 8. Змісту: Інформація про вчинення значних правочинів відсутня, у зв'язку з тим, що протягом 

звітного кварталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не приймалося рішень про надання згоди на вчинення 

значних правочинів та протягом звітного кварталу такі правочини не вчинялися.  

До п. 9. Змісту: У звітному кварталі органами управління Товариства було прийнято рішення про 

схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які були укладені в 2021 році. Про-

грамне забезпечення, яке використовується для формування регулярної проміжної інформації, не дає 

можливості сформувати інформацію для розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність із 

оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників 

організованих товарних ринків та подання до НКЦПФР з незаповненим полем "дата вчинення право-

чину". Тому у стовпці 8 "дата вчинення правочину" розділу 11 "Інформація про вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" зазначено дату прийняття 

уповноваженим органом рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

На думку фахівців Товариства це є невірно, оскільки правочини не були фактично вчинені протягом 

звітного кварталу, а органи управління Товариства схвалили правочини, щодо вчинення яких є заінте-

ресованість, які були вчинені у 2021 році.  

До п. 10. Змісту: Відсутня інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в 

тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчу-

ження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голо-

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

якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, у зв'язку з тим, що у ПАТ "ІНТЕ-

РПАЙП НТЗ" відсутня інформація про необхідність отримання будь-якої 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 ре-

зультатами обмеження таких прав передано іншій особі.  

До п. 11. Змісту: відсутня інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - так як То-

вариство не випускало боргових цінних паперів. 

До п. 12. Змісту: відсутня інформація про конвертацію цінних паперів - так як Товариство не проводи-

ло конвертацію цінних паперів. 

До п. 13. Змісту: відсутня інформація про заміну управителя, так як у Товариства відсутній управитель. 

До п. 14. Змісту: відсутня інформація про керуючого іпотекою - так як у Товариства відсутній керую-

чий іпотекою. 

До п. 15. Змісту: відсутня інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів - так як 

Товариство не проводить трансформацію (перетворення) іпотечних активів. 

До п. 16. Змісту: відсутня інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кож-

ним консолідованим іпотечним боргом, так як Товариство не випускало іпотечних сертифікатів. 



До п. 17. Змісту: відсутня інформація про іпотечне покриття в тому числі інформація про заміну іпо-

течних активів у складі іпотечного покриття; інформація про розмір іпотечного покриття та його спів-

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

інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпоте-

чними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі 

іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; інформація про заміни іпотечних акти-

вів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покрит-

тя - так як Товариство випусків іпотечних облігацій не здійснювало. 

До п. 18. Змісту: відсутня інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів. 

До п. 19. Змісту: відсутня проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - так як 

Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів. 

До п. 20. Змісту: відсутній звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підпри-

ємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житло-

вого будівництва) - так як Товариство не здійснювало емісії цільових облігацій підприємств. 

До п. 21. Змісту: відсутня проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандар-

тами) бухгалтерського обліку - так як Товариство розкриває проміжну фінансову звітність, складену за 

міжнародними стандартами фінансової звітності. 

До п. 22. Змісту: на підставі пункту 3 частини 3 розділу ІІ Положення про розкриття інформації еміте-

нтами цінних паперів (зі змінами і доповненнями), затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 

03.12.2013 року, проміжна фінансова звітність за 4-й квартал 2022 року, складена за міжнародними 

стандартами фінансової звітності не розкривається.    

До п. 23. Змісту: Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (ауди-

торською фірмою) відсутній, у зв'язку з тим, що проміжна фінансова звітність ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" за 4-й квартал 2022 року не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою). 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ 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 держав-

ного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 1803 

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

 24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 

 24.10 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

 85.32 - Професійно-технічна освіта 

9. Органи управління підприємства 

 1. Загальні збори.2. Наглядова рада.3. Правління.4. Ревізійна комісія. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засно-

вник - фізична особа; найменування, як-

що засновник - юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної осо-

би, якщо засновник - 

юридична особа 

Власники цінних паперів - 99 юридич-

них осіб 
  

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна 

кількість фізичних осіб: 

 4 768 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

ональній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749 

2) ІBAN 

 UA333057490000002600930000321 

3) поточний рахунок 

 UA333057490000002600930000321 

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

земній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749 

5) ІBAN 

 UA333057490000002600930000321 

6) поточний рахунок 

 UA333057490000002600930000321 

 

 

 

 

 

 



ІV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

 

Вид діяльності Номер ліцензії 
Дата 

видачі 

Орган державної влади,  

що видав ліцензію 

Дата закін-

чення дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Медична практика АЕ №197544 21.03.2013 Міністерство охорони здоров'я 

України 

 

Опис 

Ризиків, пов'язаних з продовженням терміну дії виданої ліцензії  немає. Лі-

цензія видана без обмеження строку дії, тому не зазначено дату закінчення дії 

ліцензії. 

Надання освітніх послуг навчаль-

ними закладами, пов'язаних з оде-

ржанням професійної освіти на рів-

ні кваліфікаційних вимог до профе-

сійно-технічного навчання, пере-

підготовки, підвищення кваліфіка-

ції 

АЕ №527219 09.09.2014 Міністерство освіти і науки Ук-

раїни 

 

Опис 

Ризиків, пов'язаних з продовженням терміну дії виданої ліцензії  немає оскі-

льки ліцензія видана на тривалий термін. Ліцензія видана без обмеження 

строку дії, тому не зазначено дату закінчення дії ліцензії. 

Надання послуг з перевезення па-

сажирів, небезпечних вантажів, 

багажу  автомобільним транспор-

том (дозволений вид робіт: внутрі-

шні перевезення пасажирів автобу-

сами) 

АЕ №267030 18.09.2013 Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті 

 

Опис 

Ризиків, пов'язаних з продовженням терміну дії виданої ліцензії  немає. Лі-

цензія видана без обмеження строку дії, тому не зазначено дату закінчення дії 

ліцензії. 

Право провадження господарської 

діяльності з постачання природного 

газу на території України 

Постанова 

№1167 

28.09.2017 Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних пос-

луг 

 

Опис 

Законом України від 26.11.2015 № 835-VІІІ "Про внесення змін до Закону 

України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підп-

риємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації 

повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-

ємців та громадських формувань" (із змінами), внесено зміни до Закону Ук-

раїни "Про ліцензування видів господарської діяльності", які набрали чинно-

сті 01.01.2017, згідно з якими НКРЕКП не видає ліцензії на паперовому носії. 

При цьому, згідно із частиною п'ятою розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні по-

ложення" Закону України від 26.11.2015 № 835-VІІІ визначено, що до 

01.01.2019 набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господар-

ської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення 

прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його офі-

ційному веб-сайті. Таким чином, замість бланку ліцензії на паперовому носії 

підтвердженням набуття права на провадження виду господарської діяльнос-

ті, що підлягає ліцензуванню, є оприлюднення прийнятого НКРЕКП рішення 

про видачу ліцензії на його офіційному веб-сайті www.nerc.gov.ua.  

Ризиків, пов'язаних з продовженням терміну дії виданої ліцензії  немає. Лі-

цензія видана без обмеження строку дії, тому не зазначено дату закінчення дії 

ліцензії.  

Акт обстеження місцевими держа-

вними адміністраціями спеціалізо-

ваних підприємств, їх приймальних 

пунктів та приймальних пунктів 

спеціалізованих металургійних пе-

Акт №10/18 03.01.2018 Дніпропетровська обласна дер-

жавна адміністрація 

 



реробних підприємств на здійснен-

ня діяльності з заготівлі, переробки 

металобрухту чорних металів 

Опис 

Відносини, які виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом 

регулюються Законом України "Про металобрухт". Законом чітко встановле-

но, що право здійснювати операції з металобрухтом мають лише спеціалізо-

вані металургійні підприємства, а також їх пункти. Дозвіл на такі операції 

видають лише за наявності спеціального брухтопереробного та вантажопід-

йомного обладнання, складів, кваліфікованого персоналу, а також за умов 

виконання всіх вимог протипожежної, радіаційної та екологічної безпеки. 

Спеціалізовані або спеціалізовані металургійні переробні підприємства, а 

також їх приймальні пункти, мають право здійснювати заготівлю, переробку 

та металургійну переробку металобрухту на підставі акту обстеження. Форма 

акта обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих 

підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізова-

них металургійних переробних підприємств (брухт кольорових/чорних мета-

лів) затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі Ук-

раїни від 03.11.2011 N 191. 

Ризиків, пов'язаних з продовженням терміну дії виданої ліцензії немає. Ліце-

нзія видана без обмеження строку дії, тому не зазначено дату закінчення дії 

ліцензії.  

На право зберігання пального (ви-

ключно для потреб власного спо-

живання чи промислової перероб-

ки) 

№046404142020

01319 

16.03.2020 Головне управління ДПС у Дніп-

ропетровській області 

23.03.2025 

Опис 

Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного спо-

живання чи промислової переробки) зареєстрована 16.03.2020 року за реєст-

раційним номером 04640414202001319. Термін дії ліцензії: з 23.03.2020 року 

до 23.03.2025 року. 

Ризиків, пов'язаних з продовженням терміну дії виданої ліцензії  немає оскі-

льки ліцензія видана на тривалий термін. У разі наявності потреби по закін-

ченню терміну дії ліцензії, її дія буде подовжена. 

Придбання, зберігання, викорис-

тання прекурсорів (список 2 табли-

ці ІV) "Переліку наркотичних засо-

бів, психотропних речовин та пре-

курсорів" 

- 01.07.2021 Державна служба з лікарських 

засобів та контролю за наркоти-

ками 

01.07.2026 

Опис 

Отримана ліцензія СГД на Придбання, зберігання, використання прекурсорів 

(список 2 таблиці ІV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин 

та прекурсорів" від 01.07.2021р. до 01.07.2026р. 

Ризиків, пов'язаних з продовженням терміну дії виданої ліцензії  немає оскі-

льки ліцензія видана на тривалий термін. У разі наявності потреби по закін-

ченню терміну дії ліцензії, її дія буде подовжена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради, представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гарькавий Олександр 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 Вища. У 2003 році закінчив Університет Мальмьо, Швеція (Malm? Unіversіty, Sweden) за спеціа-

льністю машинобудування (Mechanіcal Engіneerіng) та здобув кваліфікацію бакалавра наук (Bachelor of 

Scіence). 

5. Стаж роботи (років) 

 19 

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

 КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA), CH-514.3.021.087-6, директор Дивізіону залізничної 

продукції 

7. Опис 

Чинним Положенням про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвер-

дженим рішенням річних загальних зборів від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів 

№26) передбачено, що члени Наглядової ради Товариства за виконання функцій членів Наглядової ради 

можуть отримувати щомісячну винагороду, яка  складається із фіксованої винагороди (основної та до-

даткової), умови та розмір якої визначаються договором, що укладається з ними. Річними загальними 

зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 квітня 2021 року були затверджені умови цивіль-

но-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлено, що 

договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі (протокол річних 

загальних зборів №26). Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", 

що діють, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється 

на безоплатній основі. 

Таким чином членам Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не виплачувалась, в 

тому числі в натуральній формі.  

Річними загальними зборами Товариства 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів 

№26) строком на три роки обрано членом Наглядової ради - представником акціонера КЛВ ЛІМІТЕД 

(KLW LІMІTED).  

Наглядовою радою Товариства 29 квітня 2021 року (протокол засідання Наглядової ради №852) 

прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Гарькавого Олександра - предста-

вника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED). 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 19 років. 

Гарькавий О. не володіє акціями ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", він обраний до складу Наглядової 

ради, як представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), що володіє 60,819713%.  

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 01.06.2015р. по 31.12.2017р. - ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (ІNTERPІPE CENTRAL 

TRADE GmbH), комерційний директор залізничних продуктів; 

2) з 01.01.2018р. по 31.12.2019р. - ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (ІNTERPІPE CENTRAL 

TRADE GmbH), директор Дивізіону залізничної продукції; 

3) з 01.01.2020р. по теперішній час - КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA), директор Дивізіону 

залізничної продукції. 

Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:  

1) Директор Дивізіону залізничної продукції КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA), також 

обіймає посаду Голови Ради директорів  КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) (місцезнаходження: Vіa 

San Salvatore 13, 6900, Paradіso, Swіtzerland; зареєстроване за номером CH-514.3.021.087-6, ідентифіка-

ційний номер CHE-100.499). 

2) Член Ради директорів КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED) (місцезнаходження: 8 Mykіnon street, 

1065, Nіcosіa, Cyprus; ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ186148). 

 



1. Посада 

 Член Наглядової ради, акціонер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Єсаулов Геннадій Олександрович 

3. Рік народження 

 1951 

4. Освіта 

 Вища. У 1974 році закінчив Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металур-

гійний інститут за спеціальністю обробка металів тиском та здобув кваліфікацію інженер-металург. 

5. Стаж роботи (років) 

 46 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 33668606, 

директор з науково-дослідних робіт та технології процесів Управління науково-дослідних робіт та тех-

нології процесів Служби операційного директора 

7. Опис 

Чинним Положенням про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвер-

дженим рішенням річних загальних зборів від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів 

№26) передбачено, що члени Наглядової ради Товариства за виконання функцій членів Наглядової ради 

можуть отримувати щомісячну винагороду, яка  складається із фіксованої винагороди (основної та до-

даткової), умови та розмір якої визначаються договором, що укладається з ними. Річними загальними 

зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 квітня 2021 року були затверджені умови цивіль-

но-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлено, що 

договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі (протокол річних 

загальних зборів №26). Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", 

що діють, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється 

на безоплатній основі. 

Таким чином членам Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не виплачувалась, в 

тому числі в натуральній формі.  

Річними загальними зборами Товариства 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів 

№26) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 46 років. 

Посадова особа є акціонером ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 1 (однієї) шт. простих 

іменних акцій Товариства, що складає 0,00000025% статутного капіталу Товариства.  

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 25.03.2016р. по 22.06.2021р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з науково-дослідних 

робіт та технології процесів Управління науково-дослідних робіт та технології процесів Служби опера-

ційного директора; 

2) з 25.03.2016р. по 22.06.2021р. - за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", дире-

ктор з науково-дослідних робіт та технології процесів Апарата директора; 

3) з 26.04.2018р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН 

ЦЕНТР", директор.  

Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:  

1) Член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКО-

ВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКІСТЬ" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 

49005, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 33184278). 

2) За сумісництвом обіймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ІНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН ЦЕНТР" (місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, 49081, 

Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 42093464). 

 

 

 

 

 



1. Посада 

 Член Наглядової ради, акціонер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Морозов Денис Володимирович 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 Вища. У 2000 році закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю ін-

формаційні системи в менеджменті та здобув кваліфікацію магістра. 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 33668606, 

директор 

7. Опис 

Чинним Положенням про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвер-

дженим рішенням річних загальних зборів від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів 

№26) передбачено, що члени Наглядової ради Товариства за виконання функцій членів Наглядової ради 

можуть отримувати щомісячну винагороду, яка  складається із фіксованої винагороди (основної та до-

даткової), умови та розмір якої визначаються договором, що укладається з ними. Річними загальними 

зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 квітня 2021 року були затверджені умови цивіль-

но-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлено, що 

договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі (протокол річних 

загальних зборів №26). Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", 

що діють, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється 

на безоплатній основі. 

Таким чином членам Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не виплачувалась, в 

тому числі в натуральній формі.  

Річними загальними зборами Товариства 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів 

№26) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 20 років. 

Посадова особа є акціонером ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 73 (сімдесяти трьох) шт. 

простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00001825% статутного капіталу Товариства.  

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 23.07.2013р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор; 

2) з 03.02.2014р. по 31.12.2022р. - за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", рад-

ник з питань фінансової політики. 

Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:  

1) Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

(місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код юри-

дичної особи: 33668606). 

2) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬ-

КИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, Дніпропетровська 

область, 51200, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 05393139). 

3) Член Ради директорів ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА (ІNTERPІPE EUROPE SA) (місцезнаходження: 

Vіa San Salvatore 13, 6900 Paradіso, Swіtzerland; реєстраційний номер: CH-514.3.021.088-4). 

4) Член Ради директорів КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) (місцезнаходження: Vіa San 

Salvatore 13, 6900 Paradіso, Swіtzerland; реєстраційний номер: CH-514.3.021.087-6). 

5) Член Ради директорів ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED) (місцезнаходження: 8 

Mykіnon street, 1065, Nіcosіa, Cyprus; реєстраційний номер: НЕ170535). 

6) Член Ради директорів КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED) (місцезнаходження: 8 Mykіnon street, 

1065, Nіcosіa, Cyprus; реєстраційний номер: НЕ186148). 

7) Член Ради директорів СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LІMІTED) (місцезнаходження: 8 

Mykіnon street, 1065, Nіcosіa, Cyprus; реєстраційний номер: НЕ176502). 



8) Комерційний директор ІNTERPІPE MІDDLE EAST (місцезнаходження: LOB 19, Offіce 1008, 

P.O. Box 262810, Jebel Alі, Dubaі, Unіted Arab Emіrates; реєстраційний номер 101283). 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - незалежний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Трипольський Георгій Олегович 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 Вища. У 2002 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Ге-

тьмана за спеціальністю менеджмент організацій та здобув кваліфікацію магістр з менеджменту корпо-

рацій. 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІстВан", 35142308, головний спеціа-

ліст-юрисконсульт відділу перспективних корпоративних проектів Управління корпоративних прав Де-

партаменту з корпоративних активів 

7. Опис 

Чинним Положенням про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвер-

дженим рішенням річних загальних зборів від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів 

№26) передбачено, що члени Наглядової ради Товариства за виконання функцій членів Наглядової ради 

можуть отримувати щомісячну винагороду, яка  складається із фіксованої винагороди (основної та до-

даткової), умови та розмір якої визначаються договором, що укладається з ними. Річними загальними 

зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 квітня 2021 року були затверджені умови цивіль-

но-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлено, що 

договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі (протокол річних 

загальних зборів №26). Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", 

що діють, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється 

на безоплатній основі. 

Таким чином членам Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не виплачувалась, в 

тому числі в натуральній формі.  

Річними загальними зборами Товариства 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів 

№26) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства - незалежним директором. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Трипольський 

Г.О. акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 25 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) З 03.10.2011р. по теперішній час - ТОВ "ІстВан", головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 

перспективних корпоративних проектів Управління корпоративних прав Департаменту з корпоративних 

активів. 

Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:  

1) Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу перспективних корпоративних проектів Управління 

корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ "ІстВан" (місцезнаходження: вул. Мечникова, 2, м. Київ, 01023, Україна; ідентифіка-

ційний код юридичної особи: 35142308). 

2) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕ-

РОСПЛАВІВ" - представник акціонера SOFALON ІNVESTMENTS LІMІTED (місцезнаходження: вул. 

Електрометалургів, 310, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53200, Україна; ідентифікаційний код 

юридичної особи: 00186520). 

3) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИ-

ЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"  - представник акціонера EXSEED ІNVESTMENTS LІMІTED 

(місцезнаходження: вул. Калініна, 11, м. Покров, Дніпропетровська область, 53300, Україна; ідентифіка-



ційний код юридичної особи: 00190928). 

4) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИ-

ЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" - представник акціонера MOSFІLІA ІNVESTMENTS LІMІTED 

(місцезнаходження: вул. Радянська, 62, м. Марганець, Дніпропетровська область, 53400, Україна; іден-

тифікаційний код юридичної особи: 00190911). 

5) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСП-

ЛАВІВ" - представник акціонера TAPESTA LІMІTED (місцезнаходження: вул. Діагональна, 11, м. Запо-

ріжжя, 69035, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00186542). 

6) За сумісництвом обіймає посаду  директора ТОВ "ГЕНАВІА-ІНВЕСТ" (місцезнаходження: 

вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49000, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 

33114771). 

7) За сумісництвом обіймає посаду директора  ДП "ГАРАНТ К." (місцезнаходження: вул. Дегтя-

рівська, 31, м.Київ, 04057, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 32162211). 

8) За сумісництвом обіймає посаду спеціаліста відділу депозитарної діяльності ТОВ 

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

ний код юридичної особи: 34412655). 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - незалежний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Юрченко Ігор Петрович 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 Вища. У 1997 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю пра-

вознавство та здобув кваліфікацію юриста. 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІстВан", 35142308, начальник Управ-

ління з корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів  

7. Опис 

Чинним Положенням про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвер-

дженим рішенням річних загальних зборів від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів 

№26) передбачено, що члени Наглядової ради Товариства за виконання функцій членів Наглядової ради 

можуть отримувати щомісячну винагороду, яка  складається із фіксованої винагороди (основної та до-

даткової), умови та розмір якої визначаються договором, що укладається з ними. Річними загальними 

зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 квітня 2021 року були затверджені умови цивіль-

но-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлено, що 

договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі (протокол річних 

загальних зборів №26). Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", 

що діють, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється 

на безоплатній основі. 

Таким чином членам Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не виплачувалась, в 

тому числі в натуральній формі.  

Річними загальними зборами Товариства 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів 

№26) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства - незалежним директором. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Юрченко І.П. ак-

ціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 29 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) З 25.02.2008р. по теперішній час - ТОВ "ІстВан", начальник Управління по корпоративним 

правам Департаменту з корпоративних активів. 

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



Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:  

1) Начальник Управління з корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів ТОВА-

РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІстВан" (місцезнаходження: вул. Мечникова, 2, м. 

Київ, 01023, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 35142308). 

2) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕ-

РОСПЛАВІВ" (місцезнаходження: вул. Електрометалургів, 310, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 

53200, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00186520). 

3) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИ-

ЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (місцезнаходження: вул. Калініна, 11, м. Покров, Дніпропетров-

ська область, 53300, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00190928). 

4) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИ-

ЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (місцезнаходження: вул. Радянська, 62, м. Марганець, Дніпропе-

тровська область, 53400, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00190911). 

5) Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦТЕХНІКА"  

(місцезнаходження: вул. Каунаська, буд.13, м. Київ, 02160, Україна; ідентифікаційний код юридичної 

особи: 04590228). 

6) За сумісництвом обіймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ" (місцезнаходження: вул. Саксаганського, 36-Б, м. Київ, 01033, Україна; іден-

тифікаційний код юридичної особи: 34412655). 

 

 

1. Посада 

 Голова Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Костенко Сергій Олексійович 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 Вища. У 1995 році закінчив Державну металургійну академію України за спеціальністю металур-

гійне виробництво та здобув кваліфікацію інженер-механік. 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління 

7. Опис 

Діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752) перед-

бачено, що Голова Правління є керівником ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", перебуває у трудових відносинах з 

Товариством та має право на оплату своєї праці. Оплата праці Голови Правління здійснюється шляхом 

виплати йому винагороди, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ним. Голова 

Правління не надав згоди на розкриття конфіденційної інформації про себе у відповідності до Закону 

України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень рішення Конституційного Суду Украї-

ни від 20 січня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої 

винагороди, в тому числі у натуральній формі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 05 лютого 2019 року (протокол засідання Наглядо-

вої ради №620) прийнято рішення про обрання Головою Правління Товариства на невизначений строк.  

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Костенко С.О. 

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 32 роки. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 13.05.2015р. по 03.10.2017р.  - ПрАТ "Нікопольський ремонтний завод", Голова Правління; 

2) з 13.05.2015р. по 03.10.2017р. - за сумісництвом у ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор компле-

ксу з машинобудування;  

3) з 04.10.2017р. по 31.07.2018р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер. 



 

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

Голови Правління; 

5) з 05.02.2019р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", Голова Правління. 

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

 

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Горяний Костянтин Іванович 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 Вища. У 2003 році закінчив Національну металургійну академію України за спеціальністю мета-

лургійне обладнання та здобув кваліфікацію спеціаліст інженерної механіки 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, головний інженер Служби головного інженера ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

7. Опис 

Діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752) перед-

бачено, що члени Правління за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати що-

місячну винагороду, яка складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються контра-

ктом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", 

що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання фу-

нкціональних обов'язків членом Правління здійснюється на безоплатній основі.  

В той же час діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання 

№752) передбачено, що члени Правління мають право займати в Товаристві посади відповідно до штат-

ного розкладу Товариства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передба-

ченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колективного договору, що діє в 

Товаристві, та чинного трудового законодавства України. Член Правління не надав згоди на розкриття 

конфіденційної інформації про себе у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних". 

Виходячи з положень рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року №2-рп/2012 Това-

риство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній фо-

рмі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 14 лютого 2022 року (протокол засідання Наглядо-

вої ради №936) прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Горяний К.І.  

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 24 роки. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 08.12.2015р. по 31.05.2020р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Ремонтного управління; 

2) з 01.06.2020р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер Служби голов-

ного інженера ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

 

 

 

 

 



1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Горяний Євгеній Анатолійович 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 Вища. У 2000 році закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю авто-

матика і управління в технічних системах та здобув кваліфікацію інженер-електромеханік. 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник Ремонтного цеху 

7. Опис 

Діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752) перед-

бачено, що члени Правління за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати що-

місячну винагороду, яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються конт-

рактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконан-

ня функціональних обов'язків членом Правління здійснюється на безоплатній основі.  

В той же час діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання 

№752) передбачено, що члени Правління мають право займати в Товаристві посади відповідно до штат-

ного розкладу Товариства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передба-

ченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колективного договору, що діє в 

Товаристві, та чинного трудового законодавства України. Член Правління не надав згоди на розкриття 

конфіденційної інформації про себе у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних". 

Виходячи з положень рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року №2-рп/2012 Това-

риство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній фо-

рмі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 14 лютого 2022 року (протокол засідання Наглядо-

вої ради №936) прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Горяний Є.А. ак-

ціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 21 рік. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 11.09.2015р. по 10.06.2018р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", електрик з ремонту та обслугову-

вання ділянки з ремонту та обслуговування електроустаткування КПЦ Цеху ремонту електроустатку-

вання; 

2) з 11.06.2018р. по 31.01.2021р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Цеху ремонту електроус-

таткування; 

3) з 01.02.2021р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Ремонтного цеху. 

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

 

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Каряка Микола Вячеславович 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 Вища. У 1999 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю 



управління у сфері правопорядку та здобув кваліфікацію магістр.У 2015 році закінчив Приватне акціо-

нерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академ 

5. Стаж роботи (років) 

 37 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, директор з економічної безпеки Управління економічної безпеки 

7. Опис 

Діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752) перед-

бачено, що члени Правління за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати що-

місячну винагороду, яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються конт-

рактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконан-

ня функціональних обов'язків членом Правління здійснюється на безоплатній основі.  

В той же час діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання 

№752) передбачено, що члени Правління мають право займати в Товаристві посади відповідно до штат-

ного розкладу Товариства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передба-

ченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колективного договору, що діє в 

Товаристві, та чинного трудового законодавства України. Член Правління не надав згоди на розкриття 

конфіденційної інформації про себе у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних". 

Виходячи з положень рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року №2-рп/2012 Това-

риство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній фо-

рмі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 14 лютого 2022 року (протокол засідання Наглядо-

вої ради №936) прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Каряка М.В. ак-

ціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 37 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 17.11.2015р. по 03.01.2019р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", директор з економічної без-

пеки; 

2) з 04.01.2019р. по 10.01.2022р. - ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", заступ-

ник директора з економічної безпеки; 

3) з 04.01.2019р. по 10.01.2022р. - за сумісництвом АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ", директор з безпеки;  

4) з 11.01.2022р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор з економічної безпеки 

Управління з економічної безпеки. 

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

 

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Новохатній Володимир Акимович 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

 Вища. У 1982 році закінчив Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металур-

гійний інститут за спеціальністю обробка металів тиском та здобув кваліфікацію інженер-металург 

5. Стаж роботи (років) 

 42 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-



ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник колесопрокатного цеху 

7. Опис 

Діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752) перед-

бачено, що члени Правління за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати що-

місячну винагороду, яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються конт-

рактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконан-

ня функціональних обов'язків членом Правління здійснюється на безоплатній основі.  

В той же час діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання 

№752) передбачено, що члени Правління мають право займати в Товаристві посади відповідно до штат-

ного розкладу Товариства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передба-

ченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колективного договору, що діє в 

Товаристві, та чинного трудового законодавства України. Член Правління не надав згоди на розкриття 

конфіденційної інформації про себе у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних". 

Виходячи з положень рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року №2-рп/2012 Това-

риство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній фо-

рмі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 14 лютого 2022 року (протокол засідання Наглядо-

вої ради №936) прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства на невизначений строк. 

Правлінням ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 17 лютого 2022 року (протокол засідання Правління №1069) 

прийнято рішення про обрання заступником Голови Правління. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Новохатній В.А. 

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 42 роки. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 16.07.2008р. по теперішній час - ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ"), начальник колесопрокатного цеху. 

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

 

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Портретний Олег Іванович 

3. Рік народження 

 1962 

4. Освіта 

 Вища. У 1987 році закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського за спеціа-

льністю правознавство та здобув кваліфікацію юриста. У 2010 році закінчив Національний гірничий уні-

верситет за спеціальністю економіка підприємства та здобув квал 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, директор з адміністративно-господарських питань 

7. Опис 

Діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752) перед-

бачено, що члени Правління за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати що-

місячну винагороду, яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються конт-

рактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконан-

ня функціональних обов'язків членом Правління здійснюється на безоплатній основі.  



В той же час діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання 

№752) передбачено, що члени Правління мають право займати в Товаристві посади відповідно до штат-

ного розкладу Товариства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передба-

ченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колективного договору, що діє в 

Товаристві, та чинного трудового законодавства України. Член Правління не надав згоди на розкриття 

конфіденційної інформації про себе у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних". 

Виходячи з положень рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року №2-рп/2012 Това-

риство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній фо-

рмі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 14 лютого 2022 року (протокол засідання Наглядо-

вої ради №936) прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Портретний О.І. 

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 40 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 02.12.2013р. по 31.03.2021р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор з адміністратив-

но-господарських питань. 

2) з 01.04.2021р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Управління адмініст-

ративного забезпечення. 

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

 

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Рослик Олександр Вадимович 

3. Рік народження 

 1969 

4. Освіта 

 Вища. У 1994 році закінчив Дніпропетровський інститут інженерів транспорту за спеціальністю 

локомотиви та здобув кваліфікацію інженер-механік 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, директор технічний Служби директора технічного 

7. Опис 

Діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752) перед-

бачено, що члени Правління за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати що-

місячну винагороду, яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються конт-

рактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконан-

ня функціональних обов'язків членом Правління здійснюється на безоплатній основі.  

В той же час діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання 

№752) передбачено, що члени Правління мають право займати в Товаристві посади відповідно до штат-

ного розкладу Товариства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передба-

ченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колективного договору, що діє в 

Товаристві, та чинного трудового законодавства України. Член Правління не надав згоди на розкриття 

конфіденційної інформації про себе у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних". 

Виходячи з положень рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року №2-рп/2012 Това-

риство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній фо-

рмі.   



Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 14 лютого 2022 року (протокол засідання Наглядо-

вої ради №936) прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рослик О.В. ак-

ціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 33 роки. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 18.07.2016р. по 04.06.2018р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу залізничної 

продукції Департаменту технології продукції Управління з якості Служби операційного директора; 

2) з 05.06.2018р. по 12.11.2018р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", технічний директор Дивізіону 

залізничної продукції; 

3) З 13.11.2018р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор технічний Служби ди-

ректора технічного. 

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

 

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Соколова Ірина Володимирівна 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 Вища. У 1988 році закінчила Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металур-

гійний інститут ім Л.І.Брежнева за спеціальністю фізико-хімічні дослідження металургійних процесів та 

здобула кваліфікацію інженер-металург.У 2006 році закінчила фа 

5. Стаж роботи (років) 

 41 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, головний бухгалтер 

7. Опис 

Діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752) перед-

бачено, що члени Правління за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати що-

місячну винагороду, яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються конт-

рактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконан-

ня функціональних обов'язків членом Правління здійснюється на безоплатній основі.  

В той же час діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання 

№752) передбачено, що члени Правління мають право займати в Товаристві посади відповідно до штат-

ного розкладу Товариства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передба-

ченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колективного договору, що діє в 

Товаристві, та чинного трудового законодавства України. Член Правління не надав згоди на розкриття 

конфіденційної інформації про себе у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних". 

Виходячи з положень рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року №2-рп/2012 Това-

риство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди , в тому числі у натуральній 

формі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 14 лютого 2022 року (протокол засідання Наглядо-

вої ради №936) прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Соколова І.В. ак-

ціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 41 рік. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 14.02.2007р. по теперішній час - ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "ІНТЕР-



ПАЙП НТЗ"), головний бухгалтер; 

2) з 03.09.2013р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", головний бухгал-

тер. 

Посадова особа за сумісництвом обіймає посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, 

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

 

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Стеценко Олександр Сергійович 

3. Рік народження 

 1984 

4. Освіта 

 Вища. У 2008 році закінчив Національну металургійну академію України за спеціальністю тех-

нологія машинобудування та здобув кваліфікацію магістр інженерної механіки 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник Ремонтно-механічного цеху 

7. Опис 

Діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752) перед-

бачено, що члени Правління за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати що-

місячну винагороду, яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються конт-

рактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконан-

ня функціональних обов'язків членом Правління здійснюється на безоплатній основі.  

В той же час діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання 

№752) передбачено, що члени Правління мають право займати в Товаристві посади відповідно до штат-

ного розкладу Товариства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передба-

ченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колективного договору, що діє в 

Товаристві, та чинного трудового законодавства України. Член Правління не надав згоди на розкриття 

конфіденційної інформації про себе у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних". 

Виходячи з положень рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року №2-рп/2012 Това-

риство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній фо-

рмі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 14 лютого 2022 року (протокол засідання Наглядо-

вої ради №936) прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стеценко О.С. 

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 18 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 02.10.2012р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Ремонтно-механічного 

цеху. 

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

 

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Старокінь Юрій Володимирович 



3. Рік народження 

 1976 

4. Освіта 

 Вища. У 2020 році закінчив Національну металургійну академію України за спеціальністю ма-

шинобудування та здобув кваліфікацію бакалавр 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник Транспортного цеху  

7. Опис 

Діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752) перед-

бачено, що члени Правління за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати що-

місячну винагороду, яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються конт-

рактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконан-

ня функціональних обов'язків членом Правління здійснюється на безоплатній основі.  

В той же час діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання 

№752) передбачено, що члени Правління мають право займати в Товаристві посади відповідно до штат-

ного розкладу Товариства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передба-

ченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колективного договору, що діє в 

Товаристві, та чинного трудового законодавства України. Член Правління не надав згоди на розкриття 

конфіденційної інформації про себе у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних". 

Виходячи з положень рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року №2-рп/2012 Това-

риство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній фо-

рмі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 14 лютого 2022 року (протокол засідання Наглядо-

вої ради №936) прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Старокінь Ю.В. 

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 27 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 06.06.2016р. по 27.07.2016р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", заступник начальника Автотранспо-

ртного цеху; 

2) з 28.07.2016р. по 31.03.2020р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Автотранспортного цеху; 

3) з 01.04.2020р. по 12.10. 2020р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Автотранспортної діль-

ниці Транспортного цеху; 

4) З 13.10.2020р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Транспортного цеху. 

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. 

 

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Яновський Олексій Євгенович 

3. Рік народження 

 1984 

4. Освіта 

 Вища. У 2007 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю техно-

логії та засоби телекомунікацій та здобув кваліфікацію магістр. У 2007 році закінчив Дніпропетровський 

національний університет за спеціальністю банківська справа 

5. Стаж роботи (років) 

 15 



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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, комерційний директор 

7. Опис 

Діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання №752) перед-

бачено, що члени Правління за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати що-

місячну винагороду, яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються конт-

рактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконан-

ня функціональних обов'язків членом Правління здійснюється на безоплатній основі.  

В той же час діючою редакцією Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол засідання 

№752) передбачено, що члени Правління мають право займати в Товаристві посади відповідно до штат-

ного розкладу Товариства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передба-

ченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колективного договору, що діє в 

Товаристві, та чинного трудового законодавства України. Член Правління не надав згоди на розкриття 

конфіденційної інформації про себе у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних". 

Виходячи з положень рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року №2-рп/2012 Това-

риство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній фо-

рмі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 14 лютого 2022 року (протокол засідання Наглядо-

вої ради №936) прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Яновський О.Є. 

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 15 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 16.11.2015р. по 16.08.2017р. - заступник директора із забезпечення послуг Управління із за-

безпечення послуг Служби закупівель та логістики ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

2) з 17.08.2017р. по 31.10.2017р. - заступник директора - начальник управління із закупівлі това-

рно-матеріальних цінностей Служби закупівель та логістики ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

3) з 01.11.2017р. по 28.02.2019р. - начальник Управління з матеріально-технічного забезпечення 

служби закупівель та логістики ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

4) з 01.03.2019р. по 26.07.2021р. - начальник Управління закупівель Служби закупівель та логіс-

тики ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

5) з 27.07.2021р. по теперішній час - Директор із забезпечення закупівель та логістики Служби 

закупівель та логістики ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". 

6) з 29.04.2016р. по теперішній час - за сумісництвом Комерційний директор ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ". 

Посадова особа обіймає посаду директора із забезпечення закупівель та логістики Служби заку-

півель та логістики ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

(місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код юри-

дичної особи: 33668606) 

 

 

1. Посада 

 Голова Ревізійної комісії 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Малевська Єлизавета Юріївна 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 Вища. У 2002 році закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю 

економічна кібернетика та здобула кваліфікацію економіст-математик 

5. Стаж роботи (років) 



 19 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 33668606, 

старший економіст Економічного відділу Економічного управління Фінансово-економічної служби  

7. Опис 

Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Ревізійної комісії ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діють та умови яких затверджені загальними зборами Товариства, передбачається, що вико-

нання функціональних обов'язків за договорами здійснюється членами Ревізійної комісії на безоплатній 

основі. Таким чином емітент не виплачував посадовій особі винагород, в тому числі у натуральній формі. 

Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів 

№25), строком на три роки обрано членом Ревізійної комісії Товариства. 

Ревізійною комісією Товариства 29 травня 2020 року (протокол засідання Ревізійної комісії від 

29.05.2020р.) прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії Товариства. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Малевська Є.Ю. 

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 19 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

1) з 05.09.2016р. по18.10.2017р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний економіст з методо-

логії Відділу консолідації Економічного управління Фінансово-економічної служби; 

2) з 25.10.2017р. по 21.06.2018р. - ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", економіст фінан-

сово-економічного відділу;  

3) з 03.09.2018р. по 04.03.2020р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний економіст Економі-

чного відділу Економічного управління Фінансово-економічної служби; 

4) з 05.03.2020р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", старший економіст Еконо-

мічного відділу Економічного управління Фінансово-економічної служби. 

Посадова особа обіймає посаду старшого економіста Економічного відділу Економічного управ-

ління Фінансово-економічної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕ-

РПАЙП УКРАЇНА", (місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1-А, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифі-

каційний код юридичної особи: 33668606). 

 

 

1. Посада 

 Член Ревізійної комісії 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Коваленко Володимир Сергійович 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 Вища. У 2005 році закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю облік 

і аудит та здобув кваліфікацію магістр 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", 

33517151, провідний спеціаліст відділу міжнародної звітності Бухгалтерії Фінансово-економічної служби 

7. Опис 

Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Ревізійної комісії ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діють та умови яких затверджені загальними зборами Товариства, передбачається, що вико-

нання функціональних обов'язків за договорами здійснюється членами Ревізійної комісії на безоплатній 

основі. Таким чином емітент не виплачував посадовій особі винагород, в тому числі у натуральній формі. 

Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів 

№25), строком на три роки обрано членом Ревізійної комісії Товариства. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Коваленко В.С. 

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 16 років. 



Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

1) з 03.01.2017р. по 02.07.2018р. -  ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", провідний фі-

нансовий контролер (заступник начальника відділу) відділу бізнес-контроллінгу Управління підприємс-

тва; 

2) з 24.09.2018р. по 30.09.2021р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", провідний спеціаліст 

відділу міжнародної звітності Бухгалтерії Фінансово-економічної служби; 

3) з 01.10.2021р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник Відділу 

міжнародної звітності Бухгалтерії Фінансово-економічної служби. 

Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:  

1) Начальник Відділу міжнародної звітності Бухгалтерії Фінансово-економічної служби ТОВА-

РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (місцезнаходження: 

вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 

33517151).   

2) Член Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-

ПАЙП УКРАЇНА" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; іденти-

фікаційний код юридичної особи: 33668606). 

 

 

1. Посада 

 Член Ревізійної комісії 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ревка Катерина Іванівна 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 Вища. У 2003 році закінчила Національну металургійну академію України за спеціальністю облік 

і аудит та здобула кваліфікацію спеціаліст економіки і підприємництва 

5. Стаж роботи (років) 

 19 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, провідний економіст Економічного відділу 

7. Опис 

Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Ревізійної комісії ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діють та умови яких затверджені загальними зборами Товариства, передбачається, що вико-

нання функціональних обов'язків за договорами здійснюється членами Ревізійної комісії на безоплатній 

основі. Таким чином емітент не виплачував посадовій особі винагород, в тому числі у натуральній формі. 

Річними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів 

№25), строком на три роки обрано членом Ревізійної комісії Товариства. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Ревка К.І. акція-

ми Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 19 років. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

1) з 03.01.2014р. по 24.07.2018р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", провідний економіст з основних це-

хів Економічного відділу; 

2) з 25.07.2018р. по 31.01.2021р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", провідний економіст Економічного 

відділу; 

3) з 01.02.2021р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний економіст Еконо-

мічного відділу Економічного управління Фінансово-економічної служби. 

Посадова особа обіймає посаду провідного економіста Економічного відділу Економічного уп-

равління Фінансово-економічної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІН-

ТЕРПАЙП УКРАЇНА" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; іде-

нтифікаційний код юридичної особи: 33668606).  

 

 



1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Соколова Ірина Володимирівна 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 Вища. У 1988 році закінчила Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металур-

гійний інститут ім Л.І.Брежнева за спеціальністю фізико-хімічні дослідження металургійних процесів та 

здобула кваліфікацію інженер-металург.У 2006 році закінчила фа 

5. Стаж роботи (років) 

 41 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, головний бухгалтер 

7. Опис 

Головний бухгалтер не надала згоди на розкриття конфіденційної інформації про себе у відпо-

відності до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень рішення Конститу-

ційного Суду України від 20 січня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може розкрити інформацію про 

розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі.   

Призначена на посаду головного бухгалтера наказом по підприємству від 05.03.2004 року 

№321/к. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Соколова І.В. ак-

ціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 41 рік. 

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

1) з 14.02.2007р. по теперішній час - ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ"), головний бухгалтер; 

2) з 03.09.2013р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", головний бухгал-

тер. 

Посадова особа за сумісництвом обіймає посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, 

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

 



VІІ. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата ре-

єстрації 

випуску 

Номер сві-

доцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 

що зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифіка-

ційний номер  

Тип цінного 

папера 

Форма існу-

вання та фор-

ма 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 Національна комісія з 

цінних паперів та фон-

дового ринку 

UA4000067839 Акція проста 

бездокумен-

тарна іменна 

Електронні 

іменні 

0,25 400000000 100000000 100 

Опис 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА.  

Статутний капітал Товариства становить 100 000 000 (сто мільйонів) гривень. Статутний капітал поділено на 400 000 000 (чотириста мільйонів) простих 

іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.  

Початковий статутний капітал визначений у відповідності з затвердженим Фондом державного майна України актом оцінки вартості майна орендного підп-

риємства "Нижньодніпровський трубопрокатний завод імені Карла Лібкнехта" 

Першу емісію проведено в процесі приватизації Товариства шляхом випуску 21 554 000 (двадцять одного мільйона п'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч) штук 

простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривен кожна на загальну суму 5 388 500 (п'ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч п'ятсот) гривен. 

Приватизація Товариства завершена (наказ Фонду державного майна України № 1397 від 8 грудня 1997 року "Про завершення процесу приватизації ВАТ 

"Нижньодніпровський трубопрокатний завод"). 

На перший випуск акцій отримано свідоцтво №2/1/95 від 4 січня 1995 року, видане Міністерством фінансів України. Згідно з вимогами Державної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку щодо приведення форм випуску цінних паперів у відповідність до діючого законодавства, було здійснено перереєстрацію 

випуску акцій і отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів №142/04/1/98 від 16 липня 1998 року, видане Дніпропетровським територіальним 

управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  

Позачерговими зборами акціонерів Товариства, які відбулися 26 грудня 2000 року було прийнято рішення про проведення додаткової (другої) емісії акцій в 

період з 5 березня 2001 року по 26 березня 2001 року включно. Усі акціонери Товариства мали рівне переважне право на придбання акцій, що випускалися 

додатково у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі на дату прийняття рішення про емісію акцій. 

Підписка на акції додаткового (другого) випуску проведена у відповідності з умовами випуску акцій, прийнятими позачерговими загальними зборами акціо-

нерів 26.12.2000 року та достроково припинена у зв'язку з тим, що під час підписки досягнуто запланованого обсягу випуску у розмірі 32 331 000 (тридцяти 

двох мільйонів трьохсот тридцяти однієї тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривен кожна на загальну суму 8 082 750 (вісім мі-

льйонів вісімдесят дві тисячі сімсот п'ятдесят) гривен. 

Додатковий (другий) випуск цінних паперів надав їх власникам права однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами.  

Згідно з вимогами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій 

підприємств та інформації про їх емісію, було зареєстровано додатковий (другий) випуск акцій та отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів 

(з урахуванням останнього випуску) №164/1/01 від 18 квітня 2001 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  

Загальними зборами акціонерів, які відбулися 18 березня 2008 року було прийнято рішення збільшити статутний (складений) капітал Товариства на 86 528 

750,00 (вісімдесят шість мільйонів п'ятсот двадцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят) гривень шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за 

рахунок додаткових внесків та здійснити додаткову емісію акцій Товариства в кількості 346 115 000 (триста сорок шість мільйонів ста п'ятнадцяти тисяч) 

штук існуючої номінальної вартості кожної акції рівної 0,25 гривень з метою залучення інвестицій для подальшого розвитку Товариства та поповнення обіго-

вих коштів. 

Передбачені до розміщення акції розповсюджувалися шляхом закритого (приватного) їх розміщення і розміщувалися виключно серед акціонерів Товариства 

(згідно з реєстром на дату початку проведення закритого (приватного) розміщення). 



Відповідно до діючого законодавства та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку випуск акцій зареєстровано. Сві-

доцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 25 квітня 2008 року №169/1/08 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16 липня 

2008 року. Акції, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення надали їх власникам права однакові з правами за раніше випуще-

ними цінними паперами.  

В цілях виконання вимог законодавства, зокрема положення частини другої статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства" про виключно бездокумен-

тну форму існування акцій загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 13 квітня 2010 року, прийнято рішення про переведення випуску іменних 

акцій Товариства, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане Держа-

вною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18 травня 2010 року №201/1/10.  

У зв'язку зі зміною найменування емітента з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТ-

НИЙ ЗАВОД" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на виконання ви-

мог законодавства здійснено заміну Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів. На сьогодні є чинним Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 

№201/1/10 від 18 травня 2010 року, видане 22 березня 2013 року. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ РИНКИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТОВАРИСТВА.  

ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" було одним із перших семи українських підприємств, цінні папери якого згідно з рішенням Торгового комітету від 24 вересня 1997 

року включені з 1 жовтня 1997 року до Першого рівня лістингу Першої фондової торговельної системи. На виконання рішень Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 6 липня 1999 року № 141 та від 30 грудня 1998 року № 215 Товариство та ПФТС уклали 8 вересня 1999 року Договір про під-

тримання лістингу. У зв'язку зі вступом в дію Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.12.2006 року №1542 

першого жовтня 2007 року було переукладено Договір про підтримання лістингу. Відповідно до умов Договору цінні папери Товариства були включені до 

Котирувального Списку ПФТС другого рівня лістингу та допущені до торгів у торговельній мережі. З 1 лютого 2005 року акції Товариства були включені до 

індексного кошику Першої Фондової Торговельної Системи (ПФТС - індекс). Рішенням ПАТ "Фондова біржа ПФТС" №0109/2011/01 від 01.09.2011 року 

прості іменні акції ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" бездокументарної форми загальною кількістю 400 000 000 шт. та загальною номінальною вартістю 100 000 000 

грн. з 02 вересня 2011 року переведено з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку. У зв'язку із 

закінченням строку дії Договору про підтримання лістингу 08 листопада 2011 року між Товариством та ПФТС було укладено Договір про допуск цінних па-

перів до торгівлі. На підставі укладеного Договору ПАТ "Фондова біржа ПФТС" надає Товариству послуги допуску цінних паперів до торгівлі на ПФТС 

шляхом їх включення до Біржового Списку, а також обіг цінних паперів на ПФТС. У 1999 році в числі п'яти найбільших підприємств України Товариством 

було реалізовано програму випуску Американських депозитарних розписок І рівня. Програму реалізовано спільно з The Bank of New York Mellon. Програма 

АДР І рівня є найпростішим та недорогим способом входження до ринку цінних паперів США з акціями, які вже находяться у відкритому обігу. Відповідно до 

Закону США про цінні папери від 1934 року зі змінами та доповненнями Товариство не повністю зареєстровано в SEC (Американська комісія по цінним па-

перам США), і, як наслідок його акції не котируються на біржі. Товариство звільнено від подання регулярних звітів та інформації до SEC згідно з правилом 

12g3-2(b) Закону США Про фондові біржі 1934 року. Виконуючи функцію інформування широкого кола учасників ринку цінних паперів про реалізацію про-

грами випуску депозитарних розписок, The Bank of New York Mellon поширює через друковані засоби масової інформації, а також через мережу Інтернет так 

звані " ADR - проспекти" (ADR Announcement). Зокрема, на сайті The Bank of New York Mellon (http://www.adrbnymellon.com/dr_profіle.jspіcusіp=460610108) є 

ADR-проспект про випуск депозитарних розписок І рівня ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

 



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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 32896971 

4. Місцезнаходження 

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

5. Опис 

Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Нижньодніпровський тру-

бопрокатний завод" (Протокол загальних зборів акціонерів №9 від 26.03.2004р.) було прийнято рішення 

щодо участі ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у створенні господарського товариства у формі товариства з об-

меженою відповідальністю "ВАПНЯНА ФАБРИКА". Основний вид діяльності якого - виробництво вап-

на. Встановлено розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в статутний капітал ТОВ "ВАПНЯНА ФАБ-

РИКА" у сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, що у відсотковому співвідношенні дорівнює 100% від 

загального розміру статутного капіталу створюваного Товариства. 

Учасники Товариства мають право: 

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом та законодавст-

вом України; 

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); 

- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; 

- вносити на розгляд Загальних зборів учасників пропозиції з питань діяльності Товариства; 

- призначати і відкликати своїх представників для участі у Загальних зборах учасників; 

- вийти з Товариства в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом та законодавством Ук-

раїни; 

- здійснити відчуження своєї частки (частини частки) в статутному капіталі Товариства в порядку 

та на умовах,  встановлених цим Статутом та законодавством України; 

- отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з креди-

торами, або його вартість.  

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

складу майна Товариства, у тому числі і на об'єкти, передані ними в якості вкладу в статутний капітал 

Товариства. 

Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі 

Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам.   

Учасник Товариства має право відчужити частку (частину частки) у статутному капіталі Товари-

ства лише в тій частині, в якій вона є оплаченою. 

Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасни-

ка Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм пе-

реважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм час-

ток у статутному капіталі Товариства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 34984027 

4. Місцезнаходження 

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

5. Опис 

Наглядовою радою Товариства (Протокол №170 від 08.02.2007р.) було прийнято рішення щодо 

участі  ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у створенні господарського товариства у формі товариства з обмеже-

ною відповідальністю "ТРАНСКОМ-ДНІПРО". Основний вид діяльності якого - пасажирські перевезен-

ня легковими автомобільним транспортом. Встановлено розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в ста-

тутний капітал ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" у сумі 23 400 (двадцять три тисячі чотириста) гривень, що у 

відсотковому співвідношенні дорівнює 39% від загального розміру статутного капіталу створюваного 

Товариства. 

Кожний учасник ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" має право: 

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

2) приймати участь у розподіленні прибутку Товариства та одержувати його долю (дивіденди); 

3) одержувати копії затверджених балансів і звітів Товариства, а також на письмовий запит дода-

ткову інформацію і довідки з питань, які пов'язані з діяльністю Товариства; 

4) вносити на розгляд Зборів учасників пропозиції х питань діяльності Товариства; 

5) призначити і відкликати своїх представників на Збори учасників; 

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

7) одержати від Товариства при виході суму, рівну вартості майна, внесеного в статутний капітал 

Товариства, а також суму прибутку від внесеної інвестиції в грошовій або товарній формі. Форма випла-

ти вирішується зборами Учасників Товариства. 

8) продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) в статутному капіталі Товарист-

ва одному або кільком Учасникам Товариства, а також третім особам. При цьому Учасники Товариства 

користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх 

часток у статутному капіталі Товариства. 

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

складу майна Товариства, у тому числі і на об'єкти, передані ними в якості вкладу в статутний капітал 

Товариства. 

 

 

 



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

 

№ з/п 

Дата прий-

няття рі-

шення 

Найменування 

уповноваже-

ного органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова вар-

тість майна 

або послуг, 

що є предме-

том правочи-

ну (тис.грн) 

Вартість акти-

вів емітента за 

даними остан-

ньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідно-

шення ринко-

вої вартості 

майна або по-

слуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю акти-

вів емітента за 

даними остан-

ньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет пра-

вочину 

Дата вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення право-

чинів, щодо вчинен-

ня яких є заінтересо-

ваність, в загально-

доступній інформа-

ційній базі даних 

Національної комісії 

з цінних паперів та 

фондового ринку або 

через особу, яка про-

вадить діяльність з 

оприлюднення регу-

льованої інформації 

від імені учасників 

фондового ринку 

URL-адреса  сторінки  

власного веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про прий-

няття рішення щодо 

вчинення правочинів 

із заінтересованістю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 28.10.2022 Наглядова рада 346 394,35 17 777 909 1,948 купівля-продаж 

товар-

но-матеріальних 
цінностей (заго-

товка безперерв-

нолита кругла, 
трубна заготовка, 

труби сталеві 

безшовні гаря-
чедеформовані, 

сталь кругла, 

електроди, флюс, 
цемент, підшип-

ники, брухт ста-

левий, фарба, дріт, 
захисні комбіне-

зони тощо) 

28.10.2022 28.10.2022 http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іn

vestors/rozakrutіe_іnform

acіі/osobluva_іnf_pro_tov

arіstvo/ 

Опис: 

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту  - Товарис-

тво) 28 жовтня 2022 року (протокол засідання №987), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місце-

знаходження: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна). 

Ознаки заінтересованості:  

1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами 

володіє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:  



- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;  

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писар-

жевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна). 

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору договору купівлі-продажу №19/1049/20190163 від 25.02.2019р., укладені в 2021 

році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Продавця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Покупця, предметом яких є купівля-продаж товарно-матеріальних цін-

ностей (заготовка безперервнолита кругла, трубна заготовка, труби сталеві безшовні гарячедеформовані, сталь кругла, електроди, флюс, цемент, підшипники, брухт стале-

вий, фарба, дріт, захисні комбінезони тощо) 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 346 394,35 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 17 777 909 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1,948%. 

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється в кількості і по цінах вказаних у специфікаціях, які є невід'ємною частиною договору. 

Загальна кількість голосів - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«25» жовтня 2022 р. 

 

 

ЗВІТ № 22/1658 

про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Об’єкт оцінки: додаткові угоди, додатки, специфікації до договору купівлі-продажу №19/1049/20190163 від 25.02.2019 р., укладені  між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році   

Дата оцінки: 30.09.2022 р. 

Мета оцінки: визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість  

                                                 

ЗАМОВНИК: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",  

ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

                                       ВИКОНАВЕЦЬ: Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «СОДЕЛЬ»,  

                                                                     Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

                                № 819/21 від 10.11.2021 р. 

 



 
Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 

(Свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р) 

 

м. Дніпро 

2022 р. 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«25» жовтня 2022 р. 

ВИСНОВОК 

про вартість та відповідність умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Замовник оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", код ЄДРПОУ 05393116 

Оцінка виконана Суб'єкт оціночної діяльності: ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 819/21 від 10.11.2021 р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 10.11.2021 р. до 

10.11.2024 р. 

Оцінювач: Грунт Наталія Василівна 

- Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 169 від 06.08.2015 р, видано Фондом державного майна України; 

- Сертифікат від 10.06.2000 р. № 1752, видано ФДМУ спільно з ХОПНТЕІ і КП «ІКЦ» УТО; 

- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 30.06.2004 р. МФ № 1654, видано ФДМУ спільно з ПДАБА 

Підстава для проведення оцінки Договір про надання послуг  № 22/1658 від 16.09.2022 

Найменування об'єкта оцінки додаткові угоди, додатки, специфікації до договору купівлі-продажу №19/1049/20190163 від 25.02.2019 р., укладені  між ПУБЛІЧНИМ АК-

ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35537363) в 2021 році 

Коротка характеристика об'єкта оці-

нки 

Об’єктом оцінки є правочини із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, 

специфікацій до Договору купівлі-продажу №19/1049/20190163 від 25.02.2019 р., укладених  між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕР-

ПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2021 році звичайним ринковим умовам. 

Склад та дані по об’єкту оцінки зведені Замовником у Реєстрі документів до Договору купівлі-продажу  №19/1049/20190163 від 25.02.2019р., 

укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році, що наведений в Додатках до цього Звіту і є його невід’ємною частиною. 

Предметом правочинів із заінтересованістю є заготовка безперервнолита кругла, трубна заготовка, труби сталеві безшовні гарячедеформовані, 

сталь кругла, електроди, флюс, цемент, підшипники, брухт сталевий, фарба, дріт, захисні комбінезони тощо. 

Всього згідно Реєстру до оцінки представлено 672 правочина до Договору купівлі-продажу №19/1049/20190163 від 25.02.2019р., укладених між 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2021 році. 

Загальна сума правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору купівлі-продажу №19/1049/20190163 від 25.02.2019р., укла-

дених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2021 році складає згідно Реєстру 346 394 346.81 грн 

Вартість активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними фінансової звітності за 2021 рік складає 17 777 909, тис. грн 



Співвідношення загальної суми правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору купівлі-продажу №19/1049/20190163 від 

25.02.2019р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2021 році до вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" за даними фінансової звітності за 2021 рік складає 1.948% 

Мета оцінки визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

Дата оцінки Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до договору купівлі-продажу №19/1049/20190163 

від 25.02.2019 р., укладені  між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРО-

КАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕ-

РПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році 

Період дослідження з 30.09.2022 по 25.10.2022  

Дата завершення складання Звіту 25.10.2022 

Строк дії Звіту та Висновку про вар-

тість майна  

6 місяців з дати завершення складання звіту за умови незмінності економічної і політичної ситуації в Україні 

Вид вартості, який визначається Ринкова вартість 

Використані методичні підходи Порівняльний 

ПІДСУМКОВА величина вартості, 

отримана в результаті оцінки 

на підставі даних, наданих Замовником, після вивчення технічної і фінансової документації, консультацій з фахівцями, маркетингу ринку збуту 

продукції, послуг, необоротних активів, з урахуванням загальних положень і обмежувальних умов, із застосуванням методик, затверджених 

законодавством України і МСО, станом на 30.09.2022р. ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", код ЄДР-

ПОУ 05393116, а саме об’єкта оцінки – додаткові угоди, додатки, специфікації до договору купівлі-продажу №19/1049/20190163 від 

25.02.2019р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ 

ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІ-

КО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році, що складає 346 394 346,81 (триста сорок шість мільйонів триста 

дев'яносто чотири тисячі триста сорок шість) гривень 81 копійка 

  

 

найменування об’єкту оцінки 

загальна кіль-

кість додатко-

вих документів 

(правочинів) в 

2021 р. 

вартість активів емі-

тента за даними 

останньої річної фі-

нансової звітності 2021 

р. (грн) 

співвідношення вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітен-

та за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності  

(у відсотках) 

ринкова вар-

тість майна або 

послуг, що є 

предметом пра-

вочину, грн  

(з ПДВ/ без ПДВ) 

додаткові угоди, додатки, специфікації до дого-

вору купівлі-продажу №19/1049/20190163 від 

25.02.2019р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АК-
ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТ-

НИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП 

НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35537363) в 2021 році 

672 17 777 909 000 1,948 346 394 346,81 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до договору купівлі-продажу №19/1049/20190163 від 25.02.2019р., 

укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в  2021 році, 

у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті і викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринко-



вим умовам. 

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - не несе відповідальності в разі використання цієї оцінки для цілей інших, ніж передбачені в цих Висновках і Звіті № 

22/1658 від 25.10.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам. Ці Висновки є невід'ємною частиною Звіту № 22/1658 від 

25.10.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам, і розглядатися окремо не можуть. 

 

 

 
Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 

(Свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р) 

 

Дніпро, 2022 р. 
 

 

2 08.12.2022 Наглядова рада 386 805,2 17 777 909 2,176 поставка товару 

по найменуванню, 

асортименту, 
кількості, ціні, 

умовам і термінам 

постачання, за-
значеним в спе-

цифікаціях до 

договору 

08.12.2022 08.12.2022 http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іn

vestors/rozakrutіe_іnform

acіі/osobluva_іnf_pro_tov

arіstvo/ 

Опис: 

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 08 грудня 2022 року (про-

токол засідання №1004), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", далі по тексту - ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431; місцезнаходження: вул. 

Дніпросталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна). 

Ознаки заінтересованості:  

1. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами воло-

діє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:  

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писар-

жевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна). 

2. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, предметом яких є поставка товару по найменуванню, асортименту, кількості, ціні, 

умовам і термінам постачання, зазначеним в специфікаціях до договору. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 386 805,20 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 17 777 909 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 2,176%. 

Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору. 

Загальна кількість голосів - 5. 



Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«18» листопада 2022 р. 

 

ЗВІТ № 22/1658.4 

про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Об’єкт оцінки: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році   

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 р., укладених між ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році 

Мета оцінки: визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

      

                                            

ЗАМОВНИК: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",  

ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

                                       ВИКОНАВЕЦЬ: Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «СОДЕЛЬ»,  

                                                                     Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

                                № 819/21 від 10.11.2021 р. 

 
Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 

(Свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р) 

 

м. Дніпро 

2022 р. 

       

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«18» листопада 2022 р. 

 
ВИСНОВОК 

про вартість та відповідність умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Замовник оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

Оцінка виконана Суб'єкт оціночної діяльності: ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 819/21 від 10.11.2021 р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 10.11.2021 р. до 

10.11.2024 р. 

Оцінювач: Грунт Наталія Василівна 

- Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 169 від 06.08.2015 р, видано Фондом державного майна України; 

- Сертифікат від 10.06.2000 р. № 1752, видано ФДМУ спільно з ХОПНТЕІ і КП «ІКЦ» УТО; 

- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 30.06.2004 р. МФ № 1654, видано ФДМУ спільно з ПДАБА 

Підстава для проведення оцінки Договір про надання послуг № 22/1658 від 16.09.2022   

Найменування об'єкта оцінки додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТО-

ВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 33718431) в 2021 році 

Коротка характеристика об'єкта оцінки Об’єктом оцінки є правочини із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, 

специфікацій до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕР-

ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 

2021 році, звичайним ринковим умовам. 

Склад та дані по об’єкту оцінки зведені Замовником у Реєстрі документів до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 р., укладених між 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікацій-

ний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОС-

ТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році, що наведений в Додатках до цього Звіту і є його невід’ємною частиною. 

Предметом правочинів із заінтересованістю є поставка товару по найменуванню, асортименту, кількості, ціні, умовам і термінам постачання, 

зазначеним в специфікаціях 

до договору. 

Всього згідно Реєстру до оцінки представлено 61 правочин до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 р., укладений між ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"" в 2021 році. 

Загальна сума правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 р., укладених між ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"" в 2021 році складає 386 805 198,88 грн. 

Вартість активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 17 777 909 000 грн 

Співвідношення загальної суми правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 р., укла-

дених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"" в 2021 році до вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної 

фінансової звітності за 2021 рік складає 2,176% 

Мета оцінки визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою 

радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

Дата оцінки відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 р., укла-



дених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році 

Період дослідження з 09.11.2022 по 18.11.2022  

Дата завершення складання Звіту 18.11.2022 

Строк дії Звіту та Висновку про вартість 

майна  

6 місяців з дати завершення складання звіту за умови незмінності економічної і політичної ситуації в Україні 

Вид вартості, який визначається Ринкова вартість 

Використані методичні підходи Порівняльний 

ПІДСУМКОВА величина вартості, 

отримана в результаті оцінки 

на підставі даних, наданих Замовником, після вивчення технічної і фінансової документації, консультацій з фахівцями, маркетингу 

ринку збуту продукції, послуг, необоротних активів, з урахуванням загальних положень і обмежувальних умов, із застосуванням мето-

дик, затверджених законодавством України і МСО, станом на дату продажу майна або надання послуги згідно Реєстру документів до 

Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"" в 2021 році, 

ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", а саме об’єкта оцінки - додаткові угоди, додатки, специфі-

кації до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 

33718431) в 2021 році складає: 386 805 198,88 (триста вiсiмдесят шiсть мiльйонiв вiсiмсот п`ять тисяч сто дев`яносто вiсiм) гри-

вень 88 копiйок 

 

 

найменування об’єкту оцінки 

загальна кіль-

кість додатко-

вих документів 

(правочинів) в 

2021 р. 

вартість активів емі-

тента за даними 

останньої річної фі-

нансової звітності 2021 

р. (грн) 

співвідношення вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітен-

та за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності  

(у відсотках) 

ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, грн  

 

додаткові угоди, додатки, специфікації до 

Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 

р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕ-
РНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРО-

КАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 
юридичної особи 05393116) та ТОВАРИ-

СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 
"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 33718431) в 2021 році 

61 17 777 909 000 2,176 386 805 198,88 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 р., укладені між 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 

33718431) в 2021 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті і викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповіда-

ють звичайним ринковим умовам. 

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - не несе відповідальності в разі використання цієї оцінки для цілей інших, ніж передбачені в цих Висновках і Звіті № 

22/1658.4 від 18.11.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам. Ці Висновки є невід'ємною частиною Звіту № 22/1658.4 від 



18.11.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам, і розглядатися окремо не можуть. 

 

 
Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 

(Свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р) 

 

Дніпро, 2022 р. 
 

3 08.12.2022 Наглядова рада 443 785,87 17 777 909 2,496 поставка металів 
чорних вторин-

них, що утвори-

лися в результаті 

діяльності підп-

риємства 

08.12.2022 08.12.2022 http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іn

vestors/rozakrutіe_іnform

acіі/osobluva_іnf_pro_tov

arіstvo/ 

Опис: 

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 08 грудня 2022 року (про-

токол засідання №1004), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", далі по тексту - ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431; місцезнаходження: вул. 

Дніпросталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна). 

Ознаки заінтересованості:  

1. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами воло-

діє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:  

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писар-

жевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна). 

2. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20/4742 від 28.12.2020 р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, предметом яких є поставка металів чорних вторинних, що утворилися в результаті діяльно-

сті підприємства. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 443 785,87 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 17 777 909 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 2,496%. 

Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору. 

Загальна кількість голосів - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                
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ЗВІТ № 22/1658.5 

про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Об’єкт оцінки: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20/4742 від 28.12.2020 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕР-

ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-

ЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році   

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 20/4742 від 28.12.2020 р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АК-

ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВА-

РИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році 

Мета оцінки: визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

                                                 

ЗАМОВНИК: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",  

ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

                                       ВИКОНАВЕЦЬ: Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «СОДЕЛЬ»,  

                                                                     Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

                                № 819/21 від 10.11.2021 р. 

 

Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 
(Свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р) 
м. Дніпро 

2022 р. 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«24» листопада 2022 р. 

ВИСНОВОК 

про вартість та відповідність умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Замовник оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

Оцінка виконана Суб'єкт оціночної діяльності: ТОВ «СОДЕЛЬ» 



Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 819/21 від 10.11.2021 р., виданий Фондом державного майна України, строк 

дії з 10.11.2021 р. до 10.11.2024 р. 

Оцінювач: Грунт Наталія Василівна 

- Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 169 від 06.08.2015 р, видано Фондом державного майна 

України; 

- Сертифікат від 10.06.2000 р. № 1752, видано ФДМУ спільно з ХОПНТЕІ і КП «ІКЦ» УТО; 

- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 30.06.2004 р. МФ № 1654, видано ФДМУ спільно з ПДАБА 

Підстава для проведення оцінки Договір про надання послуг № 22/1658 від 16.09.2022   

Найменування об'єкта оцінки додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20/4742 від 28.12.2020 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕ-

РНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році 

Коротка характеристика об'єкта оцінки Об’єктом оцінки є правочини із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та аналіз відповідності правочинів (додат-

кових угод, додатків, специфікацій до Договору № 20/4742 від 28.12.2020 р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-

НИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році, звичайним ринковим умовам. 

Склад та дані по об’єкту оцінки зведені Замовником у Реєстрі документів до Договору № 20/4742 від 28.12.2020 р., укла-

дених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРО-

КАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 

2021 році, що наведений в Додатках до цього Звіту і є його невід’ємною частиною. 

Предметом правочинів із заінтересованістю є поставка металів чорних вторинних, що утворилися в результаті діяльності 

підприємства. 

Всього згідно Реєстру до оцінки представлено 128 правочинів до Договору № 20/4742 від 28.12.2020 р., укладений між 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"" в 2021 році. 

Загальна сума правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 20/4742 від 28.12.2020 р., укладених 

між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"" в 2021 році складає 443 785 870,35 грн. 

Вартість активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 17 777 909 000 грн 

Співвідношення загальної суми правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 20/4742 від 

28.12.2020 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"" в 2021 році до вартості активів 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 2,496% 

Мета оцінки визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання 

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

Дата оцінки відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 20/4742 від 28.12.2020 р., 

укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОП-

РОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 

2021 році 

Період дослідження з 16.11.2022 по 24.11.2022  

Дата завершення складання Звіту 24.11.2022 

Строк дії Звіту та Висновку про вартість майна  6 місяців з дати завершення складання звіту за умови незмінності економічної і політичної ситуації в Україні 

Вид вартості, який визначається Ринкова вартість 

Використані методичні підходи Порівняльний 



ПІДСУМКОВА величина вартості, отримана в ре-

зультаті оцінки 

на підставі даних, наданих Замовником, після вивчення технічної і фінансової документації, консультацій з фахівцями, 

маркетингу ринку збуту продукції, послуг, необоротних активів, з урахуванням загальних положень і обмежувальних 

умов, із застосуванням методик, затверджених законодавством України і МСО, станом на дату продажу майна або на-

дання послуги згідно Реєстру документів до Договору № 20/4742 від 28.12.2020 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"" в 2021 році, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", а саме об’єкта оцінки - додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20/4742 від 28.12.2020 р., укладені 

між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ 

ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році 

складає: 443 785 870,35 (чотириста сорок три мільйона сімсот вісімдесят п’ять тисяч вісімсот сімдесят) гривень 35 

копiйок 

 

найменування об’єкту оцінки 

загальна кіль-

кість додатко-

вих документів 

(правочинів) в 

2021 р. 

вартість активів емі-

тента за даними 

останньої річної фі-

нансової звітності 2021 

р. (грн) 

співвідношення вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітен-

та за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності  

(у відсотках) 

ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, грн  

 

додаткові угоди, додатки, специфікації до 
Договору № 20/4742 від 28.12.2020 р., укла-

дені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖ-
НЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТ-

НИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юри-

дичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОС-

ТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної 
особи 33718431) в 2021 році 

128 17 777 909 000 2,496 443 785 870,35 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20/4742 від 28.12.2020 р., укладені між ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в  2021 році, 

у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті і викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринко-

вим умовам. 

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - не несе відповідальності в разі використання цієї оцінки для цілей інших, ніж передбачені в цих Висновках і Звіті № 

22/1658.5 від 24.11.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам. Ці Висновки є невід'ємною частиною Звіту № 22/1658.5 від 

24.11.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам, і розглядатися окремо не можуть. 

 

Оцінювач                       ____________________                Грунт Н.В.  
(Свідоцтво про реєстрацію  

в Державному реєстрі оцінювачів  

№ 169 від 06.08.2015 р)                   
 

Дніпро, 2022 р. 
 



4 08.12.2022 Наглядова рада 212 916,17 17 777 909 1,198 поставка даваль-

ницької сировини 
- колісної загото-

вки 

08.12.2022 08.12.2022 http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іn

vestors/rozakrutіe_іnform

acіі/osobluva_іnf_pro_tov

arіstvo/ 

Опис: 

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 08 грудня 2022 року (про-

токол засідання №1004), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", далі по тексту - ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431; місцезнаходження: вул. 

Дніпросталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна). 

Ознаки заінтересованості:  

1. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами воло-

діє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:  

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писар-

жевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна). 

2. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20/4855 на переробку давальницької сировини від 31.12.2020 р., укладені в 

2021 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Виконавця, та ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Замовника, предметом яких є поставка  давальницької сировини – колі-

сної заготовки. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 212 916,17 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 17 777 909 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1,198%. 

Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору. 

Загальна кількість голосів - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«24» листопада 2022 р. 

 

ЗВІТ № 22/1658.6 

про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Об’єкт оцінки: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20/4855 на переробку давальницької сировини від 31.12.2020 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІ-

ОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИ-

СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році   

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 20/4855 на переробку давальницької сировини від 31.12.2020 



р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юри-

дичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 33718431) в 2021 році 

Мета оцінки: визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

                                                 

ЗАМОВНИК: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",  

ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

                                       ВИКОНАВЕЦЬ: Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «СОДЕЛЬ»,  

                                                                     Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

                                № 819/21 від 10.11.2021 р. 

 

Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 
(Свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р) 

 

            

м. Дніпро 

2022 р. 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  

                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«24» листопада 2022 р. 

ВИСНОВОК 

про вартість та відповідність умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Замовник оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

Оцінка виконана Суб'єкт оціночної діяльності: ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 819/21 від 10.11.2021 р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 

10.11.2021 р. до 10.11.2024 р. 

Оцінювач: Грунт Наталія Василівна 

- Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 169 від 06.08.2015 р, видано Фондом державного майна України; 

- Сертифікат від 10.06.2000 р. № 1752, видано ФДМУ спільно з ХОПНТЕІ і КП «ІКЦ» УТО; 

- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 30.06.2004 р. МФ № 1654, видано ФДМУ спільно з ПДАБА 

Підстава для проведення оцінки Договір про надання послуг № 22/1658 від 16.09.2022   

Найменування об'єкта оцінки додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20/4855 на переробку давальницької сировини від 31.12.2020 р., укладені між 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (іден-

тифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році 



Коротка характеристика об'єкта оцінки Об’єктом оцінки є правочини із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, 

додатків, специфікацій до Договору № 20/4855 на переробку давальницької сировини від 31.12.2020 р., укладених між ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році, звичайним ринковим умовам. 

Склад та дані по об’єкту оцінки зведені Замовником у Реєстрі документів до Договору № 20/4855 на переробку давальницької си-

ровини від 31.12.2020 р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-

КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 

році, що наведений в Додатках до цього Звіту і є його невід’ємною частиною. 

Предметом правочинів із заінтересованістю є поставка давальницької сировини – колісної заготовки. 

Всього згідно Реєстру до оцінки представлено 5 правочинів до Договору № 20/4855 на переробку давальницької сировини від 

31.12.2020 р., укладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"" в 2021 році. 

Загальна сума правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 20/4855 на переробку давальницької сировини 

від 31.12.2020 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"" в 2021 році складає 212 916 174,65 грн. 

Вартість активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 17 777 909 000 грн 

Співвідношення загальної суми правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 20/4855 на переробку даваль-

ницької сировини від 31.12.2020 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"" в 2021 році до вартості 

активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 1,198% 

Мета оцінки визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядо-

вою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

Дата оцінки відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 20/4855 на переробку давальницької 

сировини від 31.12.2020 р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВ-

СЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 

році 

Період дослідження з 16.11.2022 по 24.11.2022  

Дата завершення складання Звіту 24.11.2022 

Строк дії Звіту та Висновку про вартість майна  6 місяців з дати завершення складання звіту за умови незмінності економічної і політичної ситуації в Україні 

Вид вартості, який визначається Ринкова вартість 

Використані методичні підходи Порівняльний 

ПІДСУМКОВА величина вартості, отримана 

в результаті оцінки 

на підставі даних, наданих Замовником, після вивчення технічної і фінансової документації, консультацій з фахівцями, маркетингу 

ринку збуту продукції, послуг, необоротних активів, з урахуванням загальних положень і обмежувальних умов, із застосуванням 

методик, затверджених законодавством України і МСО, станом на дату продажу майна або надання послуги згідно Реєстру докуме-

нтів до Договору № 20/4855 на переробку давальницької сировини від 31.12.2020 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та 

ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"" в 2021 році, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", а саме об’єкта 

оцінки - додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20/4855 на переробку давальницької сировини від 31.12.2020 р., ук-

ладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ 

ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕ-

ТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році складає: 212 916 174,65 

(двісті дванадцять мільйонів дев’ятсот шістнадцять тисяч сто сімдесят чотири) гривні 65 копiйок 

 

 

 

 

 

 



 

найменування об’єкту оцінки 

загальна кіль-

кість додатко-

вих документів 

(правочинів) в 

2021 р. 

вартість активів емі-

тента за даними 

останньої річної фі-

нансової звітності 2021 

р. (грн) 

співвідношення вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітен-

та за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності  

(у відсотках) 

ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, грн  

 

додаткові угоди, додатки, специфікації до 

Договору № 20/4855 на переробку даваль-
ницької сировини від 31.12.2020 р., укладені 

між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТО-
ВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-

НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗА-

ВОД" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОС-
ТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 33718431) в 2021 році 

5 17 777 909 000 1,198 212 916 174,65 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20/4855 на переробку давальницької сировини від 

31.12.2020 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 33718431) в 2021 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті і викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні това-

риства», відповідають звичайним ринковим умовам. 

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - не несе відповідальності в разі використання цієї оцінки для цілей інших, ніж передбачені в цих Висновках і Звіті № 

22/1658.6 від 24.11.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам. Ці Висновки є невід'ємною частиною Звіту № 22/1658.6 від 

24.11.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам, і розглядатися окремо не можуть. 

 

Оцінювач                       ____________________                Грунт Н.В.  
(Свідоцтво про реєстрацію  

в Державному реєстрі оцінювачів  

№ 169 від 06.08.2015 р)                   
 

Дніпро, 2022 р. 
 

5 14.12.2022 Наглядова рада 278 885,08 17 777 909 1,569 поставка товар-

но-матеріальних 

цінностей 

14.12.2022 14.12.2022 http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іn

vestors/rozakrutіe_іnform

acіі/osobluva_іnf_pro_tov

arіstvo/ 

Опис: 

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 14 грудня 2022 року (про-

токол засідання №1008), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект Трубників, 

56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна). 

Ознаки заінтересованості:  



1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами 

володіє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:  

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писар-

жевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна). 

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору договору №21/1810/21/0027 від 01.04.2021р., укладені в 2021 році між ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Продавця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Покупця, предметом яких є поставка товарно-матеріальних цінностей. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 278 885,08 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 17 777 909 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1,569%. 

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється в кількості і по цінах вказаних у специфікаціях, які є невід'ємною частиною договору. 

Загальна кількість голосів - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

 
ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«28» листопада 2022 р. 

 

 

ЗВІТ № 22/1658.7 

про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам 
Об’єкт оцінки: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 21/1810/21/0027 від 01.04.2021 р., укладені  між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році   

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 21/1810/21/0027 від 01.04.2021 р., укладених між ПАТ «ІНТЕ-

РПАЙП НТЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році  

Мета оцінки: визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість  

      

                                            

ЗАМОВНИК: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",  

ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

                                       ВИКОНАВЕЦЬ: Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «СОДЕЛЬ»,  

                                                                     Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

                                № 819/21 від 10.11.2021 р. 



 

 

Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 
(Свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р) 
 

м. Дніпро 

2022 р. 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«28» листопада 2022 р. 

ВИСНОВОК 

про вартість та відповідність умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 

Замовник оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

Оцінка виконана Суб'єкт оціночної діяльності: ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 819/21 від 10.11.2021 р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 

10.11.2021 р. до 10.11.2024 р. 

Оцінювач: Грунт Наталія Василівна 

- Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 169 від 06.08.2015 р, видано Фондом державного майна України; 

- Сертифікат від 10.06.2000 р. № 1752, видано ФДМУ спільно з ХОПНТЕІ і КП «ІКЦ» УТО; 

- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 30.06.2004 р. МФ № 1654, видано ФДМУ спільно з ПДАБА 

Підстава для проведення оцінки Договір про надання послуг  № 22/1658 від 16.09.2022 

Найменування об'єкта оцінки додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 21/1810/21/0027 від 01.04.2021 р., укладені  між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-

НИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35537363) в 2021 році 

Коротка характеристика об'єкта оцінки Об’єктом оцінки є правочини із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, 

додатків, специфікацій до Договору № 21/1810/21/0027 від 01.04.2021 р., укладених  між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕР-

ПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 році звичайним ринковим умовам. 

Склад та дані по об’єкту оцінки зведені Замовником у Реєстрі документів до Договору № 21/1810/21/0027 від 01.04.2021 р., укладених 

між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІ-

КО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році, що наведений в Додатках до цього Звіту і є його не-

від’ємною частиною. 

Предметом правочинів із заінтересованістю є поставка товаро-матеріальних цінностей. 

Всього згідно Реєстру до оцінки представлено 12 правочинів до Договору № 21/1810/21/0027 від 01.04.2021 р., укладених між ПАТ 

«ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 році. 

Загальна сума правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 21/1810/21/0027 від 01.04.2021 р., укладених між 



ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 році складає 278 885 079,08 грн. 

Вартість активів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 17 777 909 000 грн. 

Співвідношення загальної суми правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 21/1810/21/0027 від 01.04.2021 

р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 році до вартості активів ПАТ «ІНТЕРПАЙП 

НТЗ» за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 1,569%. 

Мета оцінки визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою 

радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

Дата оцінки відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 21/1810/21/0027 від 01.04.2021 р., ук-

ладених  між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (іде-

нтифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році 

Період дослідження з 21.11.2022 по 28.11.2022  

Дата завершення складання Звіту 28.11.2022 

Строк дії Звіту та Висновку про вартість майна  6 місяців з дати завершення складання звіту за умови незмінності економічної і політичної ситуації в Україні 

Вид вартості, який визначається Ринкова вартість 

Використані методичні підходи Порівняльний 

ПІДСУМКОВА величина вартості, отрима-

на в результаті оцінки 

на підставі даних, наданих Замовником, після вивчення технічної і фінансової документації, консультацій з фахівцями, маркетингу 

ринку збуту продукції, послуг, необоротних активів, з урахуванням загальних положень і обмежувальних умов, із застосуванням ме-

тодик, затверджених законодавством України і МСО, станом на дату продажу майна або надання послуги згідно Реєстру документів 

до Договору № 21/1810/21/0027 від 01.04.2021 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 

2021 р., ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», а саме об’єкта оцінки – додаткових угод, додат-

ків, специфікацій до Договору № 21/1810/21/0027 від 01.04.2021 р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 

35537363) в 2021 році  складає: 278 885 079,08 (двісті сімдесят вісім мільйонів вісімсот вісімдесят п’ять тисяч сімдесят дев’ять) гри-

вень 08 копійок 

 

найменування об’єкту оцінки 

загальна кіль-

кість додатко-

вих документів 

(правочинів) в 

2021 р. 

вартість активів еміте-

нта за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності 2021 р. (грн) 

співвідношення вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітента 

за даними останньої річ-

ної фінансової звітності  

(у відсотках) 

ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, грн  

 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Дого-
вору № 21/1810/21/0027 від 01.04.2021 р., укладені 

між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-

КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 05393116) та ТОВА-

РИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифіка-

ційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році 

12 17 777 909 000 1,569 278 885 079,08 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 21/1810/21/0027 від 01.04.2021 р., укладені між 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році, у всіх 

суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті і викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умо-

вам. 



Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - не несе відповідальності в разі використання цієї оцінки для цілей інших, ніж передбачені в цих Висновках і Звіті № 

22/1658.7 від 28.11.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам. Ці Висновки є невід'ємною частиною Звіту № 22/1658.7 від 

28.11.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам, і розглядатися окремо не можуть. 

 

Оцінювач                       ____________________                Грунт Н.В.  
(Свідоцтво про реєстрацію  

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р)                                    

 

Дніпро, 2022 р. 

 
6 14.12.2022 Наглядова рада 337 351,45 17 777 909 1,898 поставка мета-

лопродукції, а 

саме: осьової 

заготовки 

14.12.2022 14.12.2022 http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іn

vestors/rozakrutіe_іnform

acіі/osobluva_іnf_pro_tov

arіstvo/ 

Опис: 

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 14 грудня 2022 року (про-

токол засідання №1008), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект Трубників, 

56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна). 

Ознаки заінтересованості:  

1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами 

володіє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:  

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;  

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писар-

жевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна). 

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору договору №21/1511 від 31.03.2021р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ", в якості Продавця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Покупця, предметом яких є поставка металопродукції, а саме: осьової заготовки.  

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 337 351,45 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 17 777 909 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1,898%. 

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється в кількості і по цінах вказаних у специфікаціях, які є невід'ємною частиною договору. 

Загальна кількість голосів - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  



                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                
«28» листопада 2022 р. 

 

 

ЗВІТ № 22/1658.8 

про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам 
 

Об’єкт оцінки: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 21/1511 від 31.03.2021 р., укладені  між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕР-

ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-

ЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році   

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 21/1511 від 31.03.2021 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП 

НТЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році  

Мета оцінки: визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість  

                                               

ЗАМОВНИК: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",  

ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

                                       ВИКОНАВЕЦЬ: Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «СОДЕЛЬ»,  

                                                                     Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

                                № 819/21 від 10.11.2021 р. 

 

 

Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 
(Свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р) 
 

м. Дніпро 

2022 р. 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«28» листопада 2022 р. 

 
ВИСНОВОК 

про вартість та відповідність умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Замовник оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

Оцінка виконана Суб'єкт оціночної діяльності: ТОВ «СОДЕЛЬ» 



Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 819/21 від 10.11.2021 р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 

10.11.2021 р. до 10.11.2024 р. 

Оцінювач: Грунт Наталія Василівна 

- Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 169 від 06.08.2015 р, видано Фондом державного майна України; 

- Сертифікат від 10.06.2000 р. № 1752, видано ФДМУ спільно з ХОПНТЕІ і КП «ІКЦ» УТО; 

- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 30.06.2004 р. МФ № 1654, видано ФДМУ спільно з ПДАБА 

Підстава для проведення оцінки Договір про надання послуг  № 22/1658 від 16.09.2022 

Найменування об'єкта оцінки додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 21/1511 від 31.03.2021 р., укладені  між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТО-

ВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юриди-

чної особи 35537363) в 2021 році 

Коротка характеристика об'єкта оцінки Об’єктом оцінки є правочини із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, 

додатків, специфікацій до Договору № 21/1511 від 31.03.2021 р., укладених  між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП 

НІКО ТЬЮБ» в 2021 році звичайним ринковим умовам. 

Склад та дані по об’єкту оцінки зведені Замовником у Реєстрі документів до Договору № 21/1511 від 31.03.2021 р., укладених між 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (іден-

тифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО 

ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році, що наведений в Додатках до цього Звіту і є його невід’ємною 

частиною. 

Предметом правочинів із заінтересованістю є поставка металопродукції, а саме: осьової заготовки. 

Всього згідно Реєстру до оцінки представлено 62 правочини до Договору № 21/1511 від 31.03.2021 р., укладені між ПАТ «ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 році. 

Загальна сума правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 21/1511 від 31.03.2021 р., укладених між ПАТ 

«ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 році складає 337 351 454,15 грн. 

Вартість активів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 17 777 909 000 грн. 

Співвідношення загальної суми правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 21/1511 від 31.03.2021 р., укла-

дених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 році до вартості активів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 

даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 1,898%. 

Мета оцінки визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою 

радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

Дата оцінки відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 21/1511 від 31.03.2021 р., укладених  

між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифіка-

ційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році 

Період дослідження з 21.11.2022 по 28.11.2022  

Дата завершення складання Звіту 28.11.2022 

Строк дії Звіту та Висновку про вартість 

майна  

6 місяців з дати завершення складання звіту за умови незмінності економічної і політичної ситуації в Україні 

Вид вартості, який визначається Ринкова вартість 

Використані методичні підходи Порівняльний 



ПІДСУМКОВА величина вартості, 

отримана в результаті оцінки 

на підставі даних, наданих Замовником, після вивчення технічної і фінансової документації, консультацій з фахівцями, маркетингу 

ринку збуту продукції, послуг, необоротних активів, з урахуванням загальних положень і обмежувальних умов, із застосуванням ме-

тодик, затверджених законодавством України і МСО, станом на дату продажу майна або надання послуги згідно Реєстру документів 

до Договору № 21/1511 від 31.03.2021 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 р., 

ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», а саме об’єкта оцінки – додаткових угод, додатків, спе-

цифікацій до Договору № 21/1511 від 31.03.2021 р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році  

складає: 337 351 454,15 (триста тридцять сім мільйонів триста п’ятдесят одна тисяча чотириста п’ятдесят чотири) гривні 15 

копійок 

 

найменування об’єкту оцінки 

загальна кіль-

кість додатко-

вих документів 

(правочинів) в 

2021 р. 

вартість активів емі-

тента за даними 

останньої річної фі-

нансової звітності 2021 

р. (грн) 

співвідношення вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітен-

та за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності  

(у відсотках) 

ринкова вар-

тість майна або 

послуг, що є 

предметом пра-

вочину, грн  

 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Дого-

вору № 21/1511 від 31.03.2021 р., укладені між 
ПАТ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 05393116) та ТОВА-

РИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 35537363) в 2021 

році 

62 17 777 909 000 1,898 337 351 454,15 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 21/1511 від 31.03.2021 р., укладені між ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році, у  всіх суттєвих 

аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті і викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - не несе відповідальності в разі використання цієї оцінки для цілей інших, ніж передбачені в цих Висновках і Звіті № 

22/1658.8 від 28.11.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам. Ці Висновки є невід'ємною частиною Звіту № 22/1658.8 від 

28.11.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам, і розглядатися окремо не можуть. 

 

 

Оцінювач                       ____________________                Грунт Н.В.  
(Свідоцтво про реєстрацію  

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р)                                    

Дніпро, 2022 р. 

 
7 21.12.2022 Наглядова рада 227 534,37 17 777 909 1,28 поставка продук-

ції по наймену-
ванню, номенк-

латурі, кількості, 

ціні, умовам і 
термінам поста-

21.12.2022 21.12.2022 http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іn

vestors/rozakrutіe_іnform

acіі/osobluva_іnf_pro_tov

arіstvo/ 



чання, зазначеним 

в специфікаціях 
до договору. 

Опис: 

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 21 грудня 2022 року (про-

токол засідання №1011), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект Трубників, 

56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна). 

Ознаки заінтересованості:  

1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами 

володіє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:  

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;  

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писар-

жевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна). 

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору договору №2050850/553160089 від 31.12.2015р., укладені в 2021 році між ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Продавця, предметом яких є поставка продукції по найменуванню, номенклатурі, кі-

лькості, ціні, умовам і термінам постачання, зазначеним в специфікаціях до договору. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 227 534,37 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 17 777 909 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1,28%. 

Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється в кількості і по цінах вказаних у специфікаціях, які є невід'ємною частиною договору. 

Загальна кількість голосів - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«01» грудня 2022 р. 

 

 

ЗВІТ № 22/1658.9 

про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Об’єкт оцінки: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладені  між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИ-

СТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році   

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладених між ПАТ 



«ІНТЕРПАЙП НТЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році  

Мета оцінки: визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість  

                                                 

ЗАМОВНИК: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",  

ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

                                       ВИКОНАВЕЦЬ: Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «СОДЕЛЬ»,  

                                                                     Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

                                № 819/21 від 10.11.2021 р. 

 

 

Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 
(Свідоцтво про реєстрацію 
в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р) 
           

 

 

 

м. Дніпро 

2022 р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«01» грудня 2022 р. 

ВИСНОВОК 

про вартість та відповідність умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Замовник оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

Оцінка виконана Суб'єкт оціночної діяльності: ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 819/21 від 10.11.2021 р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 10.11.2021 

р. до 10.11.2024 р. 

Оцінювач: Грунт Наталія Василівна 

- Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 169 від 06.08.2015 р, видано Фондом державного майна України; 

- Сертифікат від 10.06.2000 р. № 1752, видано ФДМУ спільно з ХОПНТЕІ і КП «ІКЦ» УТО; 

- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 30.06.2004 р. МФ № 1654, видано ФДМУ спільно з ПДАБА 

Підстава для проведення оцінки Договір про надання послуг  № 22/1658 від 16.09.2022 

Найменування об'єкта оцінки додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладені  між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕ-

РНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35537363) в 2021 році 

Коротка характеристика об'єкта оцінки Об’єктом оцінки є правочини із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, до-



датків, специфікацій до Договору № 20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладених  між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕР-

ПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 році звичайним ринковим умовам. 

Склад та дані по об’єкту оцінки зведені Замовником у Реєстрі документів до Договору № 20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укла-

дених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО 

ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році, що наведений в Додатках до цього Звіту і є його невід’ємною 

частиною. 

Предметом правочинів із заінтересованістю є поставка продукції по найменуванню, номенклатурі, кількості, ціні, умовам і термінам 

постачання, зазначеним в специфікаціях до договору. 

Всього згідно Реєстру до оцінки представлено 819 правочини до Договору № 20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладені між ПАТ 

«ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 році. 

Загальна сума правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладених 

між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 році складає 227 534 364,88 грн. 

Вартість активів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 17 777 909 000 грн. 

Співвідношення загальної суми правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 20150850/553160089 від 

31.12.2015 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 році до вартості активів ПАТ «ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ» за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 1,280%. 

Мета оцінки визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою 

радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

Дата оцінки відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 20150850/553160089 від 31.12.2015 р., 

укладених  між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році 

Період дослідження з 30.11.2022 по 01.12.2022  

Дата завершення складання Звіту 01.12.2022 

Строк дії Звіту та Висновку про вартість 

майна  

6 місяців з дати завершення складання звіту за умови незмінності економічної і політичної ситуації в Україні 

Вид вартості, який визначається Ринкова вартість 

Використані методичні підходи Порівняльний 

ПІДСУМКОВА величина вартості, 

отримана в результаті оцінки 

на підставі даних, наданих Замовником, після вивчення технічної і фінансової документації, консультацій з фахівцями, маркетингу ри-

нку збуту продукції, послуг, необоротних активів, з урахуванням загальних положень і обмежувальних умов, із застосуванням методик, 

затверджених законодавством України і МСО, станом на дату продажу майна або надання послуги згідно Реєстру документів до Дого-

вору № 20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 р., 

ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», а саме об’єкта оцінки – додаткових угод, додатків, специ-

фікацій до Договору № 20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІН-

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВА-

РИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 

2021 році  складає: 227 534 364,88  (двісті двадцять сім мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі триста шістдесят чотири) 

гривні 88 копійок 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

найменування об’єкту оцінки 

загальна кіль-

кість додатко-

вих документів 

(правочинів) в 

2021 р. 

вартість активів емі-

тента за даними 

останньої річної фі-

нансової звітності 2021 

р. (грн) 

співвідношення вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітен-

та за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності  

(у відсотках) 

ринкова вар-

тість майна або 

послуг, що є 

предметом пра-

вочину, грн  

 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Дого-
вору № 20150850/553160089 від 31.12.2015 р., 

укладені між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-

НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО 

ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 

35537363) в 2021 році 

819 17 777 909 000 1,28 227 534 364,88 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладені між 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році, у всіх 

суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті і викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умо-

вам. 

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - не несе відповідальності в разі використання цієї оцінки для цілей інших, ніж передбачені в цих Висновках і Звіті № 

22/1658.9 від 01.12.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам. Ці Висновки є невід'ємною частиною Звіту № 22/1658.9 від 

01.12.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам, і розглядатися окремо не можуть. 

 

 

Оцінювач                       ____________________                Грунт Н.В.  
(Свідоцтво про реєстрацію  

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р)                                    

 
Дніпро, 2022 р. 

 
8 21.12.2022 Наглядова рада 243 496,55 17 777 909 1,37 поставка трубної 

продукції по най-

менуванню, но-

менклатурі, кіль-
кості, ціні, умовам 

і термінам поста-

чання, зазначеним 
в специфікаціях 

до договору 

21.12.2022 21.12.2022 http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іn

vestors/rozakrutіe_іnform

acіі/osobluva_іnf_pro_tov

arіstvo/ 

Опис: 

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 21 грудня 2022 року (про-

токол засідання №1011), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект Трубників, 



56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна). 

Ознаки заінтересованості:  

1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами 

володіє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:  

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;  

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писар-

жевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна). 

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №20140266/653141751 від 17.11.2014р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕ-

РПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Покупця, предметом яких є поставка трубної продукції по найменуванню, номенклату-

рі, кількості, ціні, умовам і термінам постачання, зазначеним в специфікаціях до договору. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 243 496,55 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 17 777 909 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1,37%. 

Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється в кількості і по цінах вказаних у специфікаціях, які є невід'ємною частиною договору. 

Загальна кількість голосів - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«01» грудня 2022 р. 

 

 

ЗВІТ № 22/1658.10 

про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Об’єкт оцінки: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20140266/653141751 від 17.11.2014 р., укладені  між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИ-

СТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році   

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 20140266/653141751 від 17.11.2014 р., укладених між ПАТ 

«ІНТЕРПАЙП НТЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році  

Мета оцінки: визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість  

                                                 

 



ЗАМОВНИК: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",  

ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

                                       ВИКОНАВЕЦЬ: Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «СОДЕЛЬ»,  

                                                                     Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

                               № 819/21 від 10.11.2021 р. 

 

Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 
(Свідоцтво про реєстрацію 
в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р) 
 

            

 

 

м. Дніпро 

2022 р. 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«01» грудня 2022 р. 
ВИСНОВОК 

про вартість та відповідність умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 

Замовник оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

Оцінка виконана Суб'єкт оціночної діяльності: ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 819/21 від 10.11.2021 р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 10.11.2021 р. 

до 10.11.2024 р. 

Оцінювач: Грунт Наталія Василівна 

- Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 169 від 06.08.2015 р, видано Фондом державного майна України; 

- Сертифікат від 10.06.2000 р. № 1752, видано ФДМУ спільно з ХОПНТЕІ і КП «ІКЦ» УТО; 

- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 30.06.2004 р. МФ № 1654, видано ФДМУ спільно з ПДАБА 

Підстава для проведення оцінки Договір про надання послуг  № 22/1658 від 16.09.2022 

Найменування об'єкта оцінки додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20140266/653141751 від 17.11.2014 р., укладені  між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-

НИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юри-

дичної особи 35537363) в 2021 році 

Коротка характеристика об'єкта оцінки Об’єктом оцінки є правочини із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додат-

ків, специфікацій до Договору № 20140266/653141751 від 17.11.2014 р., укладених  між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП 

НІКО ТЬЮБ» в 2021 році звичайним ринковим умовам. 

Склад та дані по об’єкту оцінки зведені Замовником у Реєстрі документів до Договору № 20140266/653141751 від 17.11.2014 р., укладе-

них між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО 



ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році, що наведений в Додатках до цього Звіту і є його невід’ємною 

частиною. 

Предметом правочинів із заінтересованістю є поставка трубної продукції по найменуванню, номенклатурі, кількості, ціні, умовам і тер-

мінам постачання, зазначеним в специфікаціях до договору. 

Всього згідно Реєстру до оцінки представлено 1433 правочини до Договору № 20140266/653141751 від 17.11.2014 р., укладені між ПАТ 

«ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 році. 

Загальна сума правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 20140266/653141751 від 17.11.2014 р., укладених між 

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 році складає 243 496 552,08 грн. 

Вартість активів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 17 777 909 000 грн. 

Співвідношення загальної суми правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 20140266/653141751 від 17.11.2014 

р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 році до вартості активів ПАТ «ІНТЕРПАЙП 

НТЗ» за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 1,370%. 

Мета оцінки визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою 

радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

Дата оцінки відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 20140266/653141751 від 17.11.2014 р., 

укладених  між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (іден-

тифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році 

Період дослідження з 30.11.2022 по 01.12.2022  

Дата завершення складання Звіту 01.12.2022 

Строк дії Звіту та Висновку про вартість 

майна  

6 місяців з дати завершення складання звіту за умови незмінності економічної і політичної ситуації в Україні 

Вид вартості, який визначається Ринкова вартість 

Використані методичні підходи Порівняльний 

ПІДСУМКОВА величина вартості, 

отримана в результаті оцінки 

на підставі даних, наданих Замовником, після вивчення технічної і фінансової документації, консультацій з фахівцями, маркетингу ринку 

збуту продукції, послуг, необоротних активів, з урахуванням загальних положень і обмежувальних умов, із застосуванням методик, за-

тверджених законодавством України і МСО, станом на дату продажу майна або надання послуги згідно Реєстру документів до Договору 

№ 20140266/653141751 від 17.11.2014 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2021 р., ринкова 

вартість правочинів із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», а саме об’єкта оцінки – додаткових угод, додатків, специфікацій до 

Договору № 20140266/653141751 від 17.11.2014 р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИ-

ЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році  скла-

дає: 243 496 552,08   (двісті сорок три мільйони чотириста дев’яносто шість тисяч п’ятсот п’ятдесят дві) гривні 08 копійок 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

найменування об’єкту оцінки 

загальна кіль-

кість додатко-

вих документів 

(правочинів) в 

2021 р. 

вартість активів емі-

тента за даними 

останньої річної фі-

нансової звітності 2021 

р. (грн) 

співвідношення вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітен-

та за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності  

(у відсотках) 

ринкова вар-

тість майна або 

послуг, що є 

предметом пра-

вочину, грн  

 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Дого-
вору № 20140266/653141751 від 17.11.2014 р., 

укладені між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-

НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО 

ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 

35537363) в 2021 році 

1433 17 777 909 000 1,37 243 496 552,08 

 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20140266/653141751 від 17.11.2014 р., укладені між 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363) в 2021 році, у всіх 

суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті і викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умо-

вам. 

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - не несе відповідальності в разі використання цієї оцінки для цілей інших, ніж передбачені в цих Висновках і Звіті № 

22/1658.10 від 01.12.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам. Ці Висновки є невід'ємною частиною Звіту № 22/1658.10 від 

01.12.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам, і розглядатися окремо не можуть. 

 

 

 

 

 

Оцінювач                       ____________________                Грунт Н.В.  
(Свідоцтво про реєстрацію  

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р)                                    

 
 

Дніпро, 2022 р. 

 
9 23.12.2022 Наглядова рада 228 193,59 17 777 909 1,28 реалізація про-

дукції 

23.12.2022 23.12.2022 http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іn

vestors/rozakrutіe_іnform

acіі/osobluva_іnf_pro_tov

arіstvo/ 

Опис: 

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 23 грудня 2022 року (про-

токол засідання №1012), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 



"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, 

м. Дніпро, Україна, 49005). 

Ознаки заінтересованості:  

1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінте-

ресованої у вчиненні правочину є акціонери:  

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є юридичною особою, в якій директор Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090050 від 26.12.2008р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 228 193,59 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 17 777 909 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1,28%. 

Інші істотні умови правочину: Комісіонер зобов'язується від свого імені, за рахунок і в інтересах Комітента здійснити наступні юридично значимі дії: здійснювати, при не-

обхідності, митне оформлення продукції, що реалізовується; здійснювати, при необхідності, конвертацію валютних коштів, що надійшли від покупців продукції, в націона-

льну валюту України. 

Загальна кількість голосів - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення – 4. 

Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«01» грудня 2022 р. 

 

ЗВІТ № 22/1658.12 

про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Об’єкт оцінки: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії № 653090050 від 26.12.2008 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році   

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору комісії № 653090050 від 26.12.2008 р., укладених між ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році 

Мета оцінки: визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 



      

                                           

ЗАМОВНИК: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",  

ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

                                       ВИКОНАВЕЦЬ: Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «СОДЕЛЬ»,  

                                                                     Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

                               № 819/21 від 10.11.2021 р. 

 

 

Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 
(Свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р)       
 

м. Дніпро 

2022 р. 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  

                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«01» грудня 2022 р. 

 
ВИСНОВОК 

про вартість та відповідність умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Замовник оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

Оцінка виконана Суб'єкт оціночної діяльності: ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 819/21 від 10.11.2021 р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 10.11.2021 р. до 

10.11.2024 р. 

Оцінювач: Грунт Наталія Василівна 

- Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 169 від 06.08.2015 р, видано Фондом державного майна України; 

- Сертифікат від 10.06.2000 р. № 1752, видано ФДМУ спільно з ХОПНТЕІ і КП «ІКЦ» УТО; 

- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 30.06.2004 р. МФ № 1654, видано ФДМУ спільно з ПДАБА 

Підстава для проведення оцінки Договір про надання послуг № 22/1658 від 16.09.2022   

Найменування об'єкта оцінки додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії № 653090050 від 26.12.2008 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  

33668606) в 2021 році 

Коротка характеристика об'єкта оцін-

ки 

Об’єктом оцінки є правочини із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, 

специфікацій до Договору комісії № 653090050 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 05393116) та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році, звичайним ринковим 

умовам. 



Склад та дані по об’єкту оцінки зведені Замовником у Реєстрі документів до Договору комісії № 653090050 від 26.12.2008 р., укладених між 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифіка-

ційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифі-

каційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році, що наведений в Додатках до цього Звіту і є його невід’ємною частиною. 

Предметом правочинів із заінтересованістю є реалізація продукції. 

Всього згідно Реєстру до оцінки представлено 294 правочини до Договору комісії № 653090050 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році. 

Загальна сума правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору комісії № 653090050 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році складає 228 193 596,17 грн. 

Вартість активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 17 777 909 000 грн 

Співвідношення загальної суми правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору комісії № 653090050 від 26.12.2008 р., 

укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році до вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за да-

ними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 1,284% 

Мета оцінки визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

Дата оцінки відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору комісії № 653090050 від 26.12.2008 р., укладених 

між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифі-

каційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (іденти-

фікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році 

Період дослідження з 23.11.2022 по 01.12.2022  

Дата завершення складання Звіту 01.12.2022 

Строк дії Звіту та Висновку про вар-

тість майна  

6 місяців з дати завершення складання звіту за умови незмінності економічної і політичної ситуації в Україні 

Вид вартості, який визначається Ринкова вартість 

Використані методичні підходи Порівняльний 

ПІДСУМКОВА величина вартості, 

отримана в результаті оцінки 

на підставі даних, наданих Замовником, після вивчення технічної і фінансової документації, консультацій з фахівцями, маркетингу ринку 

збуту продукції, послуг, необоротних активів, з урахуванням загальних положень і обмежувальних умов, із застосуванням методик, затвер-

джених законодавством України і МСО, станом на дату продажу майна або надання послуги згідно Реєстру документів до Договору комісії 

№ 653090050 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році, ринкова вартість пра-

вочинів із заінтересованістю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", а саме об’єкта оцінки - додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору комісії 

№ 653090050 від 26.12.2008 р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році складає: 228 193 596,17 (двісті двадцять 

вісім мільйонів сто дев'яносто три тисячі п'ятсот дев'яносто шість ) гривень 17 копійок 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

найменування об’єкту оцінки 

загальна кіль-

кість додатко-

вих документів 

(правочинів) в 

2021 р. 

вартість активів емі-

тента за даними 

останньої річної фі-

нансової звітності 2021 

р. (грн) 

співвідношення вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітен-

та за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності  

(у відсотках) 

ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, грн  

 

додаткові угоди, додатки, специфікації до 
Договору комісії № 653090050 від 

26.12.2008 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕ-
РПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУ-

БОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікацій-

ний код юридичної особи 05393116) та ТО-

ВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

(ідентифікаційний код юридичної особи  
33668606) в 2021 році 

294 17 777 909 000 1,28 228 193 596,17 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії № 653090050 від 26.12.2008 р., укладені між 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році,  у всіх 

суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті і викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умо-

вам. 

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - не несе відповідальності в разі використання цієї оцінки для цілей інших, ніж передбачені в цих Висновках і Звіті № 

22/1658.12 від 01.12.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам. Ці Висновки є невід'ємною частиною Звіту № 22/1658.12 від 

01.12.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам, і розглядатися окремо не можуть. 

 

Оцінювач                       ____________________                Наталія Грунт  
(Свідоцтво про реєстрацію  

в Державному реєстрі оцінювачів  

№ 169 від 06.08.2015 р)                   

Дніпро, 2022 р. 

 

 
10 23.12.2022 Наглядова рада 387 899,88 17 777 909 2,182 реалізація про-

дукції 

23.12.2022 23.12.2022 http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іn

vestors/rozakrutіe_іnform

acіі/osobluva_іnf_pro_tov

arіstvo/ 

Опис: 

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 23 грудня 2022 року (про-

токол засідання №1012), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, 

м. Дніпро, Україна, 49005). 

Ознаки заінтересованості:  

1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінте-



ресованої у вчиненні правочину є акціонери:  

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;  

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є юридичною особою, в якій директор Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090051 від 26.12.2008р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 387 899,88 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 17 777 909 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 2,182%. 

Інші істотні умови правочину: Комісіонер зобов'язується від свого імені, за рахунок і в інтересах Комітента здійснити наступні юридично значимі дії: здійснювати, при не-

обхідності, митне оформлення продукції, що реалізовується; здійснювати, при необхідності, конвертацію валютних коштів, що надійшли від покупців продукції, в націона-

льну валюту України. 

Загальна кількість голосів - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення – 4. 

Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  

                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«01» грудня 2022 р. 

 

ЗВІТ № 22/1658.11 

про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Об’єкт оцінки: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії № 653090051 від 26.12.2008 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році   

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору комісії № 653090051 від 26.12.2008 р., укладених між ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році 

Мета оцінки: визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

                                                 

ЗАМОВНИК: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",  

ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

                                       ВИКОНАВЕЦЬ: Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «СОДЕЛЬ»,  

                                                                     Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

                                № 819/21 від 10.11.2021 р. 



 

Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 
(Свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р) 

 

м. Дніпро 

2022 р. 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  

                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«01» грудня 2022 р. 

ВИСНОВОК 

про вартість та відповідність умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Замовник оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

Оцінка виконана Суб'єкт оціночної діяльності: ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 819/21 від 10.11.2021 р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 10.11.2021 р. до 

10.11.2024 р. 

Оцінювач: Грунт Наталія Василівна 

- Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 169 від 06.08.2015 р, видано Фондом державного майна України; 

- Сертифікат від 10.06.2000 р. № 1752, видано ФДМУ спільно з ХОПНТЕІ і КП «ІКЦ» УТО; 

- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 30.06.2004 р. МФ № 1654, видано ФДМУ спільно з ПДАБА 

Підстава для проведення оцінки Договір про надання послуг № 22/1658 від 16.09.2022   

Найменування об'єкта оцінки додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії № 653090051 від 26.12.2008 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТО-

ВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 

2021 році 

Коротка характеристика об'єкта оцін-

ки 

Об’єктом оцінки є правочини із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, 

специфікацій до Договору комісії № 653090051 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 05393116) та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році, звичайним ринковим умо-

вам. 

Склад та дані по об’єкту оцінки зведені Замовником у Реєстрі документів до Договору комісії № 653090051 від 26.12.2008 р., укладених між 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікацій-

ний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікацій-

ний код юридичної особи  33668606) в 2021 році, що наведений в Додатках до цього Звіту і є його невід’ємною частиною. 

Предметом правочинів із заінтересованістю є реалізація продукції. 

Всього згідно Реєстру до оцінки представлено 1130 правочинів до Договору комісії № 653090051 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році. 

Загальна сума правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору комісії № 653090051 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році складає 387 899 881,36 грн. 

Вартість активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 17 777 909 000 грн 



Співвідношення загальної суми правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору комісії № 653090051 від 26.12.2008 р., ук-

ладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році до вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними 

річної фінансової звітності за 2021 рік складає 2,182% 

Мета оцінки визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

Дата оцінки відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору комісії № 653090051 від 26.12.2008 р., укладених 

між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифіка-

ційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифіка-

ційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році 

Період дослідження з 23.11.2022 по 01.12.2022  

Дата завершення складання Звіту 01.12.2022 

Строк дії Звіту та Висновку про вар-

тість майна  

6 місяців з дати завершення складання звіту за умови незмінності економічної і політичної ситуації в Україні 

Вид вартості, який визначається Ринкова вартість 

Використані методичні підходи Порівняльний 

ПІДСУМКОВА величина вартості, 

отримана в результаті оцінки 

на підставі даних, наданих Замовником, після вивчення технічної і фінансової документації, консультацій з фахівцями, маркетингу ринку збуту 

продукції, послуг, необоротних активів, з урахуванням загальних положень і обмежувальних умов, із застосуванням методик, затверджених 

законодавством України і МСО, станом на дату продажу майна або надання послуги згідно Реєстру документів до Договору комісії № 

653090051 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році, ринкова вартість правочи-

нів із заінтересованістю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", а саме об’єкта оцінки - додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору комісії № 

653090051 від 26.12.2008 р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році складає: 387 899 881,36 (триста вісімдесят 

сім мільйонів вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят одна) гривня 36 копійок 

 

найменування об’єкту оцінки 

загальна кіль-

кість додатко-

вих документів 

(правочинів) в 

2021 р. 

вартість активів емі-

тента за даними 

останньої річної фі-

нансової звітності 2021 

р. (грн) 

співвідношення вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітен-

та за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності  

(у відсотках) 

ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, грн  

 

додаткові угоди, додатки, специфікації до 

Договору комісії № 653090051 від 
26.12.2008 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕ-

РПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУ-
БОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікацій-

ний код юридичної особи 05393116) та ТО-

ВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

(ідентифікаційний код юридичної особи  

33668606) в 2021 році 

1130 17 777 909 000 2,182 387 899 881,36 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії № 653090051 від 26.12.2008 р., укладені між 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році, у всіх 



суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті і викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умо-

вам. 

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - не несе відповідальності в разі використання цієї оцінки для цілей інших, ніж передбачені в цих Висновках і Звіті № 

22/1658.11 від 01.12.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам. Ці Висновки є невід'ємною частиною Звіту № 22/1658.11 від 

01.12.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам, і розглядатися окремо не можуть. 

 

 

Оцінювач                       ____________________                Наталія Грунт  

 
(Свідоцтво про реєстрацію  

в Державному реєстрі оцінювачів  

№ 169 від 06.08.2015 р)                   

 

Дніпро, 2022 р. 

11 27.12.2022 Наглядова рада 238 126,53 17 777 909 1,339 поставка трубної 
продукції, за най-

менуванням, но-

менклатурою, 
кількістю, ціною, 

умовами і термі-

нами постачання, 
зазначеними в 

специфікаціях до 

договору 

27.12.2022 27.12.2022 http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іn

vestors/rozakrutіe_іnform

acіі/osobluva_іnf_pro_tov

arіstvo/ 

Опис: 

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 27 грудня 2022 року (про-

токол засідання №1014), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, 

м. Дніпро, Україна, 49005). 

Ознаки заінтересованості:  

1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінте-

ресованої у вчиненні правочину є акціонери:  

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є юридичною особою, в якій директор Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090052 від 26.12.2008р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця , предметом яких є поставка трубної продукції, за найменуванням, номенклатурою, кіль-

кістю, ціною, умовами і термінами постачання, зазначеними в специфікаціях до договору. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 238 126,53 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 17 777 909 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1,339%. 

Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки зазначені у додатках до договору. 

Загальна кількість голосів - 5. 



Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення – 4. 

Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«14» грудня 2022 р. 

 

ЗВІТ № 22/1658.13 

про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Об’єкт оцінки: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 653090052 від 26.12.2008 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕ-

РПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році   

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 653090052 від 26.12.2008 р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АК-

ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВА-

РИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році 

Мета оцінки: визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

      

                                            

ЗАМОВНИК: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",  

ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

                                       ВИКОНАВЕЦЬ: Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «СОДЕЛЬ»,  

                                                                     Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

                                № 819/21 від 10.11.2021 р. 

 

 

 

Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 
(Свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р) 

           

м. Дніпро 

2022 р. 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 



____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«14» грудня 2022 р. 

ВИСНОВОК 

про вартість та відповідність умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Замовник оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

Оцінка виконана Суб'єкт оціночної діяльності: ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 819/21 від 10.11.2021 р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 10.11.2021 р. до 

10.11.2024 р. 

Оцінювач: Грунт Наталія Василівна 

- Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 169 від 06.08.2015 р, видано Фондом державного майна України; 

- Сертифікат від 10.06.2000 р. № 1752, видано ФДМУ спільно з ХОПНТЕІ і КП «ІКЦ» УТО; 

- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 30.06.2004 р. МФ № 1654, видано ФДМУ спільно з ПДАБА 

Підстава для проведення оцінки Договір про надання послуг № 22/1658 від 16.09.2022   

Найменування об'єкта оцінки додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 653090052 від 26.12.2008 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИ-

СТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТО-

ВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 

році 

Коротка характеристика об'єкта оцін-

ки 

Об’єктом оцінки є правочини із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, 

специфікацій до Договору № 653090052 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році, звичайним ринковим умовам. 

Склад та дані по об’єкту оцінки зведені Замовником у Реєстрі документів до Договору № 653090052 від 26.12.2008 р., укладених між ПУБЛІ-

ЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 

юридичної особи  33668606) в 2021 році, що наведений в Додатках до цього Звіту і є його невід’ємною частиною. 

Предметом правочинів із заінтересованістю є поставка трубної продукції  

Всього згідно Реєстру до оцінки представлено 686 правочинів до Договору № 653090052 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році. 

Загальна сума правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 653090052 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕ-

РПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році складає 238 126 534,20 грн. 

Вартість активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 17 777 909 000 грн 

Співвідношення загальної суми правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 653090052 від 26.12.2008 р., укладених 

між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році до вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної 

фінансової звітності за 2021 рік складає 1,339% 

Мета оцінки визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

Дата оцінки відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 653090052 від 26.12.2008 р., укладених між 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікацій-

ний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікацій-

ний код юридичної особи  33668606) в 2021 році 

Період дослідження з 12.12.2022 по 14.12.2022  

Дата завершення складання Звіту 14.12.2022 

Строк дії Звіту та Висновку про вар-

тість майна  

6 місяців з дати завершення складання звіту за умови незмінності економічної і політичної ситуації в Україні 

Вид вартості, який визначається Ринкова вартість 

Використані методичні підходи Порівняльний 



ПІДСУМКОВА величина вартості, 

отримана в результаті оцінки 

на підставі даних, наданих Замовником, після вивчення технічної і фінансової документації, консультацій з фахівцями, маркетингу ринку збуту 

продукції, послуг, необоротних активів, з урахуванням загальних положень і обмежувальних умов, із застосуванням методик, затверджених 

законодавством України і МСО, станом на дату продажу майна або надання послуги згідно Реєстру документів до Договору № 653090052 від 

26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році, ринкова вартість правочинів із заінтере-

сованістю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", а саме об’єкта оцінки - додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору № 653090052 від 26.12.2008 

р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

(ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році складає: 238 126 534,20 (двісті тридцять вісім мільйонів сто двадцять шість 

тисяч п’ятсот тридцять чотири) гривні 20 копійок 

 

найменування об’єкту оцінки 

загальна кіль-

кість додатко-

вих документів 

(правочинів) в 

2021 р. 

вартість активів емі-

тента за даними 

останньої річної фі-

нансової звітності 2021 

р. (грн) 

співвідношення вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітен-

та за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності  

(у відсотках) 

ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, грн  

 

додаткові угоди, додатки, специфікації до 

Договору № 653090052 від 26.12.2008 р., 
укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-

НИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРО-
КАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 05393116) та ТОВАРИ-

СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (іденти-

фікаційний код юридичної особи  33668606) 

в 2021 році 

686 17 777 909 000 1,339 238 126 534,20 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 653090052 від 26.12.2008 р., укладені між ПУБЛІ-

ЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році, у всіх суттєвих ас-

пектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті і викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - не несе відповідальності в разі використання цієї оцінки для цілей інших, ніж передбачені в цих Висновках і Звіті № 

22/1658.13 від 14.12.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам. Ці Висновки є невід'ємною частиною Звіту № 22/1658.13 від 

14.12.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам, і розглядатися окремо не можуть. 

 

 

Оцінювач                       ____________________                Наталія Грунт  
(Свідоцтво про реєстрацію  

в Державному реєстрі оцінювачів  

№ 169 від 06.08.2015 р)    

                

Дніпро, 2022 р. 

 

 

 



12 27.12.2022 Наглядова рада 1 666 311,97 17 777 909 9,373 поставка коліс 

суцільнокатаних 
та бандажів за 

найменуванням, 

номенклатурою, 
кількістю, ціною, 

умовами і термі-

нами постачання, 
зазначеними в 

специфікаціях до 

договору 

27.12.2022 27.12.2022 http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іn

vestors/rozakrutіe_іnform

acіі/osobluva_іnf_pro_tov

arіstvo/ 

Опис: 

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 27 грудня 2022 року (про-

токол засідання №1014), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, 

м. Дніпро, Україна, 49005). 

Ознаки заінтересованості:  

1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінте-

ресованої у вчиненні правочину є акціонери:  

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;  

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є юридичною особою, в якій директор Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090053 від 26.12.2008р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є поставка коліс суцільнокатаних та бандажів за найменуванням, номе-

нклатурою, кількістю, ціною, умовами і термінами постачання, зазначеними в специфікаціях до договору. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 666 311,97 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 17 777 909 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 9,373%. 

Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки зазначені у додатках до договору. 

Загальна кількість голосів - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення – 4. 

Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«14» грудня 2022 р. 

 

 

 



ЗВІТ № 22/1658.14 

про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Об’єкт оцінки: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 653090053 від 26.12.2008 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕ-

РПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році   

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 653090053 від 26.12.2008 р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АК-

ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВА-

РИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році 

Мета оцінки: визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

      

                                            

ЗАМОВНИК: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",  

ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

                                       ВИКОНАВЕЦЬ: Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «СОДЕЛЬ»,  

                                                                     Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

                                № 819/21 від 10.11.2021 р. 

 

 

Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 
(Свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р) 
 

            

 

 

м. Дніпро 

2022 р. 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

___________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«14» грудня 2022 р. 

ВИСНОВОК 

про вартість та відповідність умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Замовник оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

Оцінка виконана Суб'єкт оціночної діяльності: ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 819/21 від 10.11.2021 р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 10.11.2021 р. до 

10.11.2024 р. 



Оцінювач: Грунт Наталія Василівна 

- Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 169 від 06.08.2015 р, видано Фондом державного майна України; 

- Сертифікат від 10.06.2000 р. № 1752, видано ФДМУ спільно з ХОПНТЕІ і КП «ІКЦ» УТО; 

- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 30.06.2004 р. МФ № 1654, видано ФДМУ спільно з ПДАБА 

Підстава для проведення оцінки Договір про надання послуг № 22/1658 від 16.09.2022   

Найменування об'єкта оцінки додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 653090053 від 26.12.2008 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИ-

СТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТО-

ВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 

році 

Коротка характеристика об'єкта 

оцінки 

Об’єктом оцінки є правочини із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, спе-

цифікацій до Договору № 653090053 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році, звичайним ринковим умовам. 

Склад та дані по об’єкту оцінки зведені Замовником у Реєстрі документів до Договору № 653090053 від 26.12.2008 р., укладених між ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 

юридичної особи  33668606) в 2021 році, що наведений в Додатках до цього Звіту і є його невід’ємною частиною. 

Предметом правочинів із заінтересованістю є поставка коліс суцільнокатаних та бандажів по найменуванню, номенклатурі, кількості, ціні, умо-

вам і термінам постачання, зазначеним в специфікаціях до договору. 

Всього згідно Реєстру до оцінки представлено 1136 правочинів до Договору № 653090053 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році. 

Загальна сума правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 653090053 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році складає 1 666 311 965,70 грн. 

Вартість активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 17 777 909 000 грн 

Співвідношення загальної суми правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 653090053 від 26.12.2008 р., укладених між 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році до вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансо-

вої звітності за 2021 рік складає 9,373% 

Мета оцінки визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

Дата оцінки відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 653090053 від 26.12.2008 р., укладених між ПУБ-

ЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 

юридичної особи  33668606) в 2021 році 

Період дослідження з 12.12.2022 по 14.12.2022  

Дата завершення складання Звіту 14.12.2022 

Строк дії Звіту та Висновку про 

вартість майна  

6 місяців з дати завершення складання звіту за умови незмінності економічної і політичної ситуації в Україні 

Вид вартості, який визначається Ринкова вартість 

Використані методичні підходи Порівняльний 



ПІДСУМКОВА величина вартос-

ті, отримана в результаті оцінки 

на підставі даних, наданих Замовником, після вивчення технічної і фінансової документації, консультацій з фахівцями, маркетингу ринку збуту 

продукції, послуг, необоротних активів, з урахуванням загальних положень і обмежувальних умов, із застосуванням методик, затверджених за-

конодавством України і МСО, станом на дату продажу майна або надання послуги згідно Реєстру документів до Договору № 653090053 від 

26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році, ринкова вартість правочинів із заінтересо-

ваністю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", а саме об’єкта оцінки - додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору № 653090053 від 26.12.2008 р., 

укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

(ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році складає: 1 666 311 965,70 (один мільярд шістсот шістдесят шість мільйонів 

триста одинадцять тисяч дев’ятсот шістдесят п’ять) гривень 70 копійок 

 

найменування об’єкту оцінки 

загальна кіль-

кість додатко-

вих документів 

(правочинів) в 

2021 р. 

вартість активів емі-

тента за даними 

останньої річної фі-

нансової звітності 2021 

р. (грн) 

співвідношення вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітен-

та за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності  

(у відсотках) 

ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, грн  

 

додаткові угоди, додатки, специфікації до 

Договору № 653090053 від 26.12.2008 р., 
укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-

НИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП 
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРО-

КАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 05393116) та ТОВАРИ-
СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (іденти-

фікаційний код юридичної особи  33668606) 
в 2021 році 

1136 17 777 909 000 9,373 1 666 311 965,70 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 653090053 від 26.12.2008 р., укладені між ПУБЛІ-

ЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році, у всіх суттєвих ас-

пектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті і викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - не несе відповідальності в разі використання цієї оцінки для цілей інших, ніж передбачені в цих Висновках і Звіті № 

22/1658.14 від 14.12.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам. Ці Висновки є невід'ємною частиною Звіту № 22/1658.14 від 

14.12.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам, і розглядатися окремо не можуть. 

 

Оцінювач                       ____________________                Наталія Грунт  
(Свідоцтво про реєстрацію  

в Державному реєстрі оцінювачів  

№ 169 від 06.08.2015 р)                   

 

 

 

Дніпро, 2022 р. 

 

 



13 29.12.2022 Наглядова рада 349 847,59 17 777 909 1,968 поставка продук-

ції по наймену-
ванню, ціні, сор-

таменту, марці, 

кількості, умовам 
і термінам поста-

чання, зазначеним 
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Опис: 

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 29 грудня 2022 року (про-

токол засідання №1016), прийнято рішення про схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у KLW-WHEELCO S.A. (реєстраційний номер 

СН-514.3.021.087-6; місцезнаходження: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland).  

Ознаки заінтересованості:  

1. KLW-WHEELCO S.A. є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами володіє 

94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:  

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писар-

жевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна). 

2. KLW-WHEELCO S.A. є юридичною особою в якій: 

- Голова Ради директорів Гарькавий Олександр займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED); 

- член Ради директорів KLW-WHEELCO S.A. Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

3. KLW-WHEELCO S.A. є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту №21974 від 09.09.2015р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в 

якості Покупця, та KLW-WHEELCO S.A., в якості Продавця, предметом яких є поставка продукції по найменуванню, ціні, сортаменту, марці, кількості, умовам і термінам 

постачання, зазначеним в додатках до договору. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 349 847,59 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 17 777 909 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1,968. 

Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до контракту. 

Загальна кількість голосів - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 4. 

Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«26» грудня 2022 р. 

 



 

ЗВІТ № 22/1658.15 

про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам 
 

Об’єкт оцінки: додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту № 21974 від 09.09.2015 р., укладені  між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕР-

ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та KLW-WHEELCO S.A. (реєстраційний номер 

СН-514.3.021.087-6; місцезнаходження: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland) в 2021 році   

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до контракту № 21974 від 09.09.2015 р., укладені  між ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та KLW-WHEELCO S.A. (реєстраційний номер СН-514.3.021.087-6) в 2021 році  

Мета оцінки: визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість  

                                                 

ЗАМОВНИК: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",  

ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

                                       ВИКОНАВЕЦЬ: Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «СОДЕЛЬ»,  

                                                                     Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

                              № 819/21 від 10.11.2021 р. 

 

Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 
(Свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р)          
 

 

 

м. Дніпро 

2022 р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«26» грудня 2022 р. 

ВИСНОВОК 

про вартість та відповідність умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Замовник оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

Оцінка виконана Суб'єкт оціночної діяльності: ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 819/21 від 10.11.2021 р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 10.11.2021 р. до 

10.11.2024 р. 

Оцінювач: Грунт Наталія Василівна 

- Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 169 від 06.08.2015 р, видано Фондом державного майна України; 

- Сертифікат від 10.06.2000 р. № 1752, видано ФДМУ спільно з ХОПНТЕІ і КП «ІКЦ» УТО; 

- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 30.06.2004 р. МФ № 1654, видано ФДМУ спільно з ПДАБА 



Підстава для проведення оцінки Договір про надання послуг  № 22/1658 від 16.09.2022 

Найменування об'єкта оцінки додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту № 21974 від 09.09.2015 р., укладені  між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

KLW-WHEELCO S.A. (реєстраційний номер СН-514.3.021.087-6; місцезнаходження: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland) в 2021 році 

Коротка характеристика об'єкта 

оцінки 

Об’єктом оцінки є правочини із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, спе-

цифікацій до контракту № 21974 від 09.09.2015 р., укладених  між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"  та KLW-WHEELCO S.A. в 2021 році) звичайним 

ринковим умовам. 

Склад та дані по об’єкту оцінки зведені Замовником у Реєстрі документів до контракту № 21974 від 09.09.2015 р., укладені  між ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 05393116) та KLW-WHEELCO S.A. (реєстраційний номер СН-514.3.021.087-6; місцезнаходження: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, 

Switzerland) в 2021 році, що наведений в Додатках до цього Звіту і є його невід’ємною частиною. 

Предметом правочинів із заінтересованістю є поставка продукції по найменуванню, ціні, сортаменту, марці, кількості, умовам і термінам поста-

чання, зазначеним в додатках до договору. 

Всього згідно Реєстру до оцінки представлено 344 правочини до контракту № 21974 від 09.09.2015 р., укладені  між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"  

та KLW-WHEELCO S.A. в 2021 році. 

Загальна сума правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до контракту № 21974 від 09.09.2015 р., укладених  між ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ"  та KLW-WHEELCO S.A. в 2021 році складає 349 847 581,68 грн. 

Вартість активів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 17 777 909 000 грн. 

Співвідношення загальної суми правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до контракту № 21974 від 09.09.2015 р., укладених  між 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"  та KLW-WHEELCO S.A. в 2021 році до вартості активів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за даними річної фінансової звіт-

ності за 2021 рік складає 1,986%. 

Мета оцінки визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

Дата оцінки відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до контракту № 21974 від 09.09.2015 р., укладені  між ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та KLW-WHEELCO S.A. (реєстраційний номер СН-514.3.021.087-6) в 2021 

році 

Період дослідження з 15.12.2022 по 26.12.2022  

Дата завершення складання Звіту 26.12.2022 

Строк дії Звіту та Висновку про 

вартість майна  

6 місяців з дати завершення складання звіту за умови незмінності економічної і політичної ситуації в Україні 

Вид вартості, який визначається Ринкова вартість 

Використані методичні підходи Порівняльний 

ПІДСУМКОВА величина вартос-

ті, отримана в результаті оцінки 

на підставі даних, наданих Замовником, після вивчення технічної і фінансової документації, консультацій з фахівцями, маркетингу ринку збуту 

продукції, послуг, необоротних активів, з урахуванням загальних положень і обмежувальних умов, із застосуванням методик, затверджених за-

конодавством України і МСО, станом на дату продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до контракту № 21974 від 

09.09.2015 р., укладених  між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та KLW-WHEELCO S.A. (реєстра-

ційний номер СН-514.3.021.087-6) в 2021 році, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», а саме об’єкта оцінки 

– додаткових угод, додатків, специфікацій до контракту № 21974 від 09.09.2015 р., укладених  між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИ-

СТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

KLW-WHEELCO S.A. (реєстраційний номер СН-514.3.021.087-6; місцезнаходження: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland) в 2021 році  

складає: 349 847 581,68   (триста сорок дев’ять мільйонів вісімсот сорок сім тисяч п’ятсот вісімдесят одна) гривня 68 копійок 

 

 

 

 

 



 

найменування об’єкту оцінки 

загальна кіль-

кість додатко-

вих документів 

(правочинів) в 

2021 р. 

вартість активів емі-

тента за даними 

останньої річної фі-

нансової звітності 2021 

р. (грн) 

співвідношення вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітен-

та за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності  

(у відсотках) 

ринкова вар-

тість майна або 

послуг, що є 

предметом пра-

вочину, грн  

 

додаткові угоди, додатки, специфікації до конт-

ракту № 21974 від 09.09.2015 р., укладені  між 
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИ-

СТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-
КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифі-

каційний код юридичної особи 05393116) та 

KLW-WHEELCO S.A. (реєстраційний номер 

СН-514.3.021.087-6; місцезнаходження: Via San 

Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland) в 2021 

році 

344 17 777 909 000 1,968 349 847 581,68 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до контракту № 21974 від 09.09.2015 р., укладені  між ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

KLW-WHEELCO S.A. (реєстраційний номер СН-514.3.021.087-6; місцезнаходження: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland) в 2021 році, у всіх суттєвих аспектах, 

виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті і викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - не несе відповідальності в разі використання цієї оцінки для цілей інших, ніж передбачені в цих Висновках і Звіті № 

22/1658.15 від 26.12.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам. Ці Висновки є невід'ємною частиною Звіту № 22/1658.15 від 

26.12.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам, і розглядатися окремо не можуть. 

 

 

 

Оцінювач                       ____________________                Грунт Н.В.  
(Свідоцтво про реєстрацію  

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р)                                    

 

 

 

Дніпро, 2022 р. 

 
14 30.12.2022 Річні загальні 

збори 

4 849 651,23 17 777 909 27,279 реалізація про-

дукції 

30.12.2022 30.12.2022 http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іn

vestors/rozakrutіe_іnform

acіі/osobluva_іnf_pro_tov

arіstvo/ 

Опис: 

Річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (протокол річних 

загальних зборів №27 від 30 грудня 2022 року), які були проведені дистанційно 23 грудня 2022 року (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про під-

сумки голосування 30 грудня 2022 року) прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Пи-



саржевського, 1А, м. Дніпро, Україна, 49005). 

Ознаки заінтересованості:  

1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінте-

ресованої у вчиненні правочину є акціонери:  

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є юридичною особою, в якій директор Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.  

Загальними зборами Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕ-

РПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції. 

 Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4 849 651,23 тис. грн.. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 17 777 909 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 27,279%. 

Інші істотні умови правочину: Комісіонер зобов'язується від свого імені, за рахунок і в інтересах Комітента здійснити наступні юридично значимі дії: здійснювати, при не-

обхідності, митне оформлення продукції, що реалізовується; здійснювати, при необхідності, конвертацію валютних коштів, що надійшли від покупців продукції, в націона-

льну валюту України. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 397 772 038. 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 379 930 046. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 243 278 853. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 928 434. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«14» листопада 2022 р. 

 

ЗВІТ № 22/1658.1 

про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Об’єкт оцінки: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році   

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р.,  укладених між ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році 

Мета оцінки: визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для схвалення загальними зборами ПАТ «ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

                                                

 



ЗАМОВНИК: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",  

ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

                                       ВИКОНАВЕЦЬ: Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «СОДЕЛЬ»,  

                                                                     Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

                              № 819/21 від 10.11.2021 р. 

 

Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 
(Свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р) 

            

 

м. Дніпро 

2022 р. 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  
                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«14» листопада 2022 р. 

ВИСНОВОК 

про вартість та відповідність умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Замовник оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

Оцінка виконана Суб'єкт оціночної діяльності: ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 819/21 від 10.11.2021 р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 10.11.2021 р. до 

10.11.2024 р. 

Оцінювач: Грунт Наталія Василівна 

- Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 169 від 06.08.2015 р, видано Фондом державного майна України; 

- Сертифікат від 10.06.2000 р. № 1752, видано ФДМУ спільно з ХОПНТЕІ і КП «ІКЦ» УТО; 

- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 30.06.2004 р. МФ № 1654, видано ФДМУ спільно з ПДАБА 

Підстава для проведення оцінки Договір про надання послуг № 22/1658 від 16.09.2022   

Найменування об'єкта оцінки додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії № 653090049 від 26.12.2008 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВА-

РИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТО-

ВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 

році 

Коротка характеристика об'єкта 

оцінки 

Об’єктом оцінки є правочини із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, спе-

цифікацій до Договору комісії № 653090049 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році, звичайним ринковим умовам. 

Склад та дані по об’єкту оцінки зведені Замовником у Реєстрі документів до Договору комісії № 653090049 від 26.12.2008 р., укладених між ПУБ-

ЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юри-

дичної особи  33668606) в 2021 році, що наведений в Додатках до цього Звіту і є його невід’ємною частиною. 

Предметом правочинів із заінтересованістю є реалізація продукції. 

Всього згідно Реєстру до оцінки представлено 4459 правочинів до Договору комісії № 653090049 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕР-



ПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році. 

Загальна сума правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору комісії № 653090049 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році складає 4 849 651 234,81 грн. 

Вартість активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 17 777 909 000 грн 

Співвідношення загальної суми правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору комісії № 653090049 від 26.12.2008 р., укладе-

них між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році до вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної 

фінансової звітності за 2021 рік складає 27,279% 

Мета оцінки визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для схвалення загальними зборами 

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

Дата оцінки відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору комісії № 653090049 від 26.12.2008 р., укладених між 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 

юридичної особи  33668606) в 2021 році 

Період дослідження з 01.11.2022 по 14.11.2022  

Дата завершення складання Звіту 14.11.2022 

Строк дії Звіту та Висновку про 

вартість майна  

6 місяців з дати завершення складання звіту за умови незмінності економічної і політичної ситуації в Україні 

Вид вартості, який визначається Ринкова вартість 

Використані методичні підходи Порівняльний 

ПІДСУМКОВА величина вар-

тості, отримана в результаті 

оцінки 

на підставі даних, наданих Замовником, після вивчення технічної і фінансової документації, консультацій з фахівцями, маркетингу ринку збуту 

продукції, послуг, необоротних активів, з урахуванням загальних положень і обмежувальних умов, із застосуванням методик, затверджених зако-

нодавством України і МСО, станом на дату продажу майна або надання послуги згідно Реєстру документів до Договору комісії № 653090049 від 

26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2021 році, ринкова вартість правочинів із заінтересова-

ністю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", а саме об’єкта оцінки - додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору комісії № 653090049 від 26.12.2008 

р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (іде-

нтифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021 році складає: 4 849 651 234,81 (чотири мільярда вісімсот сорок дев'ять мільйонів шіст-

сот п'ятдесят одна тисяча двісті тридцять чотири) гривнi 81 копійка 

 

найменування об’єкту оцінки 

загальна кіль-

кість додатко-

вих документів 

(правочинів) в 

2021 р. 

вартість активів емі-

тента за даними 

останньої річної фі-

нансової звітності 2021 

р. (грн) 

співвідношення вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітен-

та за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності  

(у відсотках) 

ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, грн  

 

додаткові угоди, додатки, специфікації до 

Договору комісії № 653090049 від 

26.12.2008 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕ-
РПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУ-

БОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікацій-

ний код юридичної особи 05393116) та ТО-
ВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

(ідентифікаційний код юридичної особи  
33668606) в 2021 році 

4459 17 777 909 000 27,279 4 849 651 234,81 

 



 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії № 653090049 від 26.12.2008 р., укладені між 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 2021  році, у всіх 

суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті і викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умо-

вам. 

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - не несе відповідальності в разі використання цієї оцінки для цілей інших, ніж передбачені в цих Висновках і Звіті № 

22/1658.1 від 14.11.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам. Ці Висновки є невід'ємною частиною Звіту № 22/1658.1 від 

14.11.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам, і розглядатися окремо не можуть. 

 

 

Оцінювач                       ____________________                Наталія Грунт  

 
(Свідоцтво про реєстрацію  

в Державному реєстрі оцінювачів  

№ 169 від 06.08.2015 р)                   

Дніпро, 2022 р. 

 
15 30.12.2022 Річні загальні 

збори 

2 427 980,25 17 777 909 13,657 поставка мета-

лопродукції 

30.12.2022 30.12.2022 http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іn

vestors/rozakrutіe_іnform

acіі/osobluva_іnf_pro_tov

arіstvo/ 

Опис: 

Річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (протокол річних 

загальних зборів №27 від 30 грудня 2022 року), які були проведені дистанційно 23 грудня 2022 року (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про під-

сумки голосування 30 грудня 2022 року) прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕ-

РПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", далі по тексту - АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393139; місцезнаходження: вул. 

Сучкова, 115, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200, Україна). 

Ознаки заінтересованості:  

1. АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами володіє 

94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:  

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;  

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писар-

жевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна). 

2. АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" є юридичною особою, в якій член Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової 

ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

3. АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" є стороною правочину.  

Загальними зборами Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №20/2443 від 23.06.2020р., укладені в 2021 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", 

в якості Покупця, та АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", в якості Постачальника, предметом яких є поставка металопродукції. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2 427 980,25 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 17 777 909 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 13,657%. 



Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 397 772 038. 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 379 930 046. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 243 278 853. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 928 434. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  

                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                
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ЗВІТ № 22/1658.3 

про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Об’єкт оцінки: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №20/2443 від 23.06.2020 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕР-

ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393139) в 2021 році   

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору №20/2443 від 23.06.2020 р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІ-

ОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та АКЦІОНЕ-

РНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393139) в 2021 році 

Мета оцінки: визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для схвалення загальними зборами ПАТ «ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

                                                 

ЗАМОВНИК: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",  

ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

                                       ВИКОНАВЕЦЬ: Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «СОДЕЛЬ»,  

                                                                     Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

                                № 819/21 від 10.11.2021 р. 

 

Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 
(Свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р) 
м. Дніпро 

2022 р. 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  

                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                
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ВИСНОВОК 

про вартість та відповідність умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Замовник оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

Оцінка виконана Суб'єкт оціночної діяльності: ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 819/21 від 10.11.2021 р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 10.11.2021 р. до 

10.11.2024 р. 

Оцінювач: Грунт Наталія Василівна 

- Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 169 від 06.08.2015 р, видано Фондом державного майна України; 

- Сертифікат від 10.06.2000 р. № 1752, видано ФДМУ спільно з ХОПНТЕІ і КП «ІКЦ» УТО; 

- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 30.06.2004 р. МФ № 1654, видано ФДМУ спільно з ПДАБА 

Підстава для проведення оцінки Договір про надання послуг № 22/1658 від 16.09.2022   

Найменування об'єкта оцінки додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20/2443 від 23.06.2020 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИ-

СТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та АК-

ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393139) в 2021 році 

Коротка характеристика об'єкта оцін-

ки 

Об’єктом оцінки є правочини із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, 

специфікацій до Договору № 20/2443 від 23.06.2020 р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖ-

НЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИ-

СТВОМ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393139) в 2021 році, звичайним 

ринковим умовам. 

Склад та дані по об’єкту оцінки зведені Замовником у Реєстрі документів до Договору № 20/2443 від 23.06.2020 р., укладених між ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 05393116) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (ідентифіка-

ційний код юридичної особи 05393139) в 2021 році, що наведений в Додатках до цього Звіту і є його невід’ємною частиною. 

Предметом правочинів із заінтересованістю є поставка металопродукції. 

Всього згідно Реєстру до оцінки представлено 2826 правочинів до Договору № 20/2443 від 23.06.2020 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" та АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" в 2021 році. 

Загальна сума правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 20/2443 від 23.06.2020 р., укладених між ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" та АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" в 2021 році складає 2 427 980 233,95 грн. 

Вартість активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 17 777 909 000 грн 

Співвідношення загальної суми правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору № 20/2443 від 23.06.2020 р., укладених між 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" в 2021 році до вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової 

звітності за 2021 рік складає 13,657% 

Мета оцінки визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для схвалення загальними збора-

ми ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

Дата оцінки відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору № 20/2443 від 23.06.2020 р., укладених між ПУБ-

ЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 05393116) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (ідентифіка-



ційний код юридичної особи 05393139) в 2021 році 

Період дослідження з 09.11.2022 по 18.11.2022  

Дата завершення складання Звіту 18.11.2022 

Строк дії Звіту та Висновку про вар-

тість майна  

6 місяців з дати завершення складання звіту за умови незмінності економічної і політичної ситуації в Україні 

Вид вартості, який визначається Ринкова вартість 

Використані методичні підходи Порівняльний 

ПІДСУМКОВА величина вартості, 

отримана в результаті оцінки 

на підставі даних, наданих Замовником, після вивчення технічної і фінансової документації, консультацій з фахівцями, маркетингу ринку збуту 

продукції, послуг, необоротних активів, з урахуванням загальних положень і обмежувальних умов, із застосуванням методик, затверджених 

законодавством України і МСО, станом на дату продажу майна або надання послуги згідно Реєстру документів до Договору № 20/2443 від 

23.06.2020 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" в 2021 році, ринкова вартість правочинів із заінтересовані-

стю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", а саме об’єкта оцінки - додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору № 20/2443 від 23.06.2020 р., укла-

дених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (іден-

тифікаційний код юридичної особи 05393116) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗА-

ВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393139) в 2021 році складає: 2 427 980 233,95 (два мільярди чотириста двадцять сiм 

мiльйонiв дев`ятсот вiсiмдесят тисяч двiстi тридцять три) гривнi 95 копiйок 

 

найменування об’єкту оцінки 

загальна кіль-

кість додатко-

вих документів 

(правочинів) в 

2021 р. 

вартість активів емі-

тента за даними 

останньої річної фі-

нансової звітності 2021 

р. (грн) 

співвідношення вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітен-

та за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності  

(у відсотках) 

ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, грн  

 

додаткові угоди, додатки, специфікації до 

Договору № 20/2443 від 23.06.2020 р., укла-

дені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖ-

НЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТ-

НИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 05393116) та АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НОВО-

МОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (іде-
нтифікаційний код юридичної особи 

05393139) в 2021 році 

2826 17 777 909 000 13,657 2 427 980 233,95 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору № 20/2443 від 23.06.2020 р., укладені між ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393139) в 2021 році, у всіх сут-

тєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті і викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - не несе відповідальності в разі використання цієї оцінки для цілей інших, ніж передбачені в цих Висновках і Звіті № 

22/1658.3 від 18.11.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам. Ці Висновки є невід'ємною частиною Звіту № 22/1658.3 від 

18.11.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам, і розглядатися окремо не можуть. 

 

 

 



 

Оцінювач                       ____________________                Грунт Н.В.  
(Свідоцтво про реєстрацію  

в Державному реєстрі оцінювачів  

№ 169 від 06.08.2015 р)                   

 

Дніпро, 2022 р. 

 

16 30.12.2022 Річні загальні 

збори 

3 353 266,67 17 777 909 18,862 поставка заготов-

ки безперервно-

литої круглої для 
виробництва к/б 

продукції, заго-

товки безперерв-

нолитої для ви-

робництва труб та 

металопродукції 

30.12.2022 30.12.2022 http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іn

vestors/rozakrutіe_іnform

acіі/osobluva_іnf_pro_tov

arіstvo/ 

Опис: 

Річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (протокол річних 

загальних зборів №27 від 30 грудня 2022 року), які були проведені дистанційно 23 грудня 2022 року (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про під-

сумки голосування 30 грудня 2022 року) прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", далі по тексту - ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431; місцезна-

ходження: вул. Дніпросталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна). 

Ознаки заінтересованості:  

1. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами воло-

діє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:  

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул. Писар-

жевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна). 

2. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.  

Загальними зборами Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015р., укладені в 2021 році між 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Поставщика, предметом яких є поставка заготовки безперервнолитої круглої для виро-

бництва к/б продукції, заготовки безперервнолитої для виробництва труб та металопродукції. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 3 353 266,67 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 17 777 909 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 18,862%. 

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс 2000. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 397 772 038. 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 379 930 046. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 243 278 853. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 928 434. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

 



ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  

                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«16» листопада 2022 р. 

 

ЗВІТ № 22/1658.2 

про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Об’єкт оцінки: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки № ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ  АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році   

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору поставки № ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015, укладених 

між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 

33718431) в 2021 році 

Мета оцінки: визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для схвалення загальними зборами ПАТ «ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

                                                 

ЗАМОВНИК: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",  

ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

                                       ВИКОНАВЕЦЬ: Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «СОДЕЛЬ»,  

                                                                 Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

                              № 819/21 від 10.11.2021 р. 

 

Оцінювач                      ____________________                Грунт Н.В. 
(Свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів 

№ 169 від 06.08.2015 р) 

м. Дніпро 

2022 р. 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

виконавчий директор 

ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Ревера О.С. 

____________________________  

                                      (МП, підпис)                                                                                                                                                                                

«16» листопада 2022 р. 

 

 



ВИСНОВОК 

про вартість та відповідність умов правочинів звичайним ринковим умовам 

 
Замовник оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 05393116 

Оцінка виконана Суб'єкт оціночної діяльності: ТОВ «СОДЕЛЬ» 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 819/21 від 10.11.2021 р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 10.11.2021 р. до 

10.11.2024 р. 

Оцінювач: Грунт Наталія Василівна 

- Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 169 від 06.08.2015 р, видано Фондом державного майна України; 

- Сертифікат від 10.06.2000 р. № 1752, видано ФДМУ спільно з ХОПНТЕІ і КП «ІКЦ» УТО; 

- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 30.06.2004 р. МФ № 1654, видано ФДМУ спільно з ПДАБА 

Підстава для проведення оцінки Договір про надання послуг № 22/1658 від 16.09.2022   

Найменування об'єкта оцінки додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки № ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІО-

НЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 33718431) в 2021 році 

Коротка характеристика об'єкта 

оцінки 

Об’єктом оцінки є правочини із заінтересованістю ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, спе-

цифікацій до Договору поставки № ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 05393116) та ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 

році, звичайним ринковим умовам. 

Склад та дані по об’єкту оцінки зведені Замовником у Реєстрі документів до Договору поставки № ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., 

укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році, що наведений в Додатках до цього Звіту і є його невід’ємною 

частиною. 

Предметом правочинів із заінтересованістю є поставка заготовки безперервнолитої круглої для виробництва к/б продукції, заготовки безперерв-

нолитої для виробництва труб та металопродукції. 

Всього згідно Реєстру до оцінки представлено 5965 правочинів до Договору поставки № ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладених 

між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"" в 2021 році. 

Загальна сума правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору поставки № ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладе-

них між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"" в 2021 році складає 3 353 266 671,20 грн. 

Вартість активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 17 777 909 000 грн 

Співвідношення загальної суми правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій) до Договору поставки № ПП 06150289/553150666 від 

08.05.2015 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"" в 2021 році до вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

за даними річної фінансової звітності за 2021 рік складає 18,862% 

Мета оцінки визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для схвалення загальними зборами 

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

Дата оцінки відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору поставки № ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 

р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО-

СТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році 

Період дослідження з 09.11.2022 по 16.11.2022  

Дата завершення складання Звіту 16.11.2022 

Строк дії Звіту та Висновку про 

вартість майна  

6 місяців з дати завершення складання звіту за умови незмінності економічної і політичної ситуації в Україні 

Вид вартості, який визначається Ринкова вартість 

Використані методичні підходи Порівняльний 



ПІДСУМКОВА величина вартос-

ті, отримана в результаті оцінки 

на підставі даних, наданих Замовником, після вивчення технічної і фінансової документації, консультацій з фахівцями, маркетингу ринку збуту 

продукції, послуг, необоротних активів, з урахуванням загальних положень і обмежувальних умов, із застосуванням методик, затверджених за-

конодавством України і МСО, станом на дату продажу майна або надання послуги згідно Реєстру документів до Договору поставки № ПП 

06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" в 2021 

році, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", а саме об’єкта оцінки - додаткових угод, додатків, специфікацій 

до Договору поставки № ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 05393116) та ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2021 році складає: 

3 353 266 671,20 (три мільярди триста п`ятдесят три мiльйони двiстi шiстдесят шiсть тисяч шiстсот сiмдесят одна) гривня 20 копiйок 

 

найменування об’єкту оцінки 

загальна кількість 

додаткових доку-

ментів (правочи-

нів) в 2021 р. 

вартість активів емітента 

за даними останньої річної 

фінансової звітності 2021 

р. (грн) 

співвідношення вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності  

(у відсотках) 

ринкова вартість майна 

або послуг, що є пред-

метом правочину, грн  

 

додаткові угоди, додатки, специфікації до 

Договору поставки № ПП 

06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укла-
дені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖ-

НЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТ-
НИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юри-

дичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОС-

ТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 33718431) в 2021 році 

5965 17 777 909 000 18,862 3 353 266 671,20 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки № ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., 

укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 33718431) в 2021 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті і викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні това-

риства», відповідають звичайним ринковим умовам. 

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання - не несе відповідальності в разі використання цієї оцінки для цілей інших, ніж передбачені в цих Висновках і Звіті № 

22/1658.2 від 16.11.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам. Ці Висновки є невід'ємною частиною Звіту № 22/1658.2 від 

16.11.2022 про оцінку вартості та відповідності умов правочинів звичайним ринковим умовам, і розглядатися окремо не можуть. 

 

 

 

Оцінювач                       ____________________                Грунт Н.В.  
(Свідоцтво про реєстрацію  

в Державному реєстрі оцінювачів  

№ 169 від 06.08.2015 р)                   

 

 

Дніпро, 2022 р. 



XІІ. 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 за-

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

лькість 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 ре-

єстрації 

випуску 

Номер свідоц-

тва про реєст-

рацію випуску 

Міжнародний іде-

нтифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна номіна-

льна вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість голосу-

ючих акцій, права 

голосу за якими 

обмежено (шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результата-

ми обмеження таких 

прав передано іншій 

особі (шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

18.05.2010 201/1/10 UA4000067839 400 000 000 100 000 000 397 770 938 2 229 062 0 

Опис: 

Згідно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцій на 2 229 062 шт. акцій власники яких не уклали з обраною Товариством депозитарною установою 

договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, від-

критий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до пункту 10 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" 

№5178-VІ від 06.07.2012р. та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції з 11.10.2014 року не врахо-

вуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 



ХV. Проміжний звіт керівництва 

 
Через воєнні дії на території України втрачено близько третини потенціалу української металур-

гії. Результатом цього стало падіння на дві третини виробництва основної металургійної продукції у січні 

- грудні 2022 р. проти відповідного періоду 2021 р. Виробництво чавуну скоротилося на 69,8 %, у порів-

нянні з попереднім роком - до 6,39 млн т., виробництво сталі у зазначений період становило 6,26 млн т, 

що на 70,7% менше ніж у 2021 році, виробництво прокату скоротилось на 71,96% в порівнянні з 2021 

роком - до 5,35 млн т. Також українські гірничодобувні компанії за підсумками 2022 року зменшили ек-

спорт залізної руди на 45,9% в порівнянні з 2021 роком - до 23,98 млн т. У грошовому виразі експорт ЗРС 

за рік знизився на 57,8% р./р. - до $2,91 млрд.  

Кризова ситуація в металургійній галузі України спричинена знищенням частини промислових 

потужностей (металургійних комбінатів у м. Маріуполі - ПрАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" і 

ПрАТ "Маріупольській металургійний комбінат ім. Ілліча", які виробляли понад 40 % металу в Україні), 

а також постійною загрозою обстрілів металургійних підприємств (більшість з них розташована в зонах, 

наближених до бойових дій). Іншими чинниками кризових тенденцій у галузі є такі:  

- проблеми з вивезенням металургійної продукції на експорт (як руди, так і готової продукції). 

Через втрату доступу до морських портів металурги змушені вивозити продукцію, майже 80 % якої ра-

ніше продавали на зовнішніх ринках, залізницею через західний кордон (через західні прикордонні пе-

реходи споживачам у країнах ЄС, або далі - транзитом через європейські порти), що суттєво збільшує 

їхні транспортно- логістичні витрати. Якщо раніше експортери платили за доставляння своєї продукції 

до українських портів 6 дол. США/т, то нині, щоб доправити товар до західного кордону, їм доводиться 

платити втричі більше - 18 дол. США/т. Щоб налагодити експорт товарів металургійної галузі, наразі 

опрацьовують питання про включення металопродукції до списку експортних товарів, які підпадають під 

дію міжнародної угоди про "зерновий коридор" (Чорноморської зернової ініціативи). ООН розглядає 

продовження дії цієї угоди ще на рік; 

- скорочення постачання металобрухту на українські металургійні підприємства (обсяги заготівлі 

металобрухту в Україні за підсумками 2022 року знизилися на 75,9% в порівнянні з 2021 роком - до 996,7 

тис. т. Експорт металобрухту за 12 місяців поточного року становив 53,6 тис. т, тоді як у 2021 році було 

експортовано 615,7 тис. т брухту. Водночас імпорт металобрухту за рік впав до 1,8 тис. т у порівнянні з 

23 тис. т за підсумками 2021-го. Внутрішні поставки сировини на вітчизняні меткомбінати за 2022 рік 

скоротилися на 73% - до 895,7 тис. т. Станом на 1 січня 2023 року технологічні запаси брухту на метпід-

приємствах оцінюють у 10-15 тис. т.); 

- високі тарифи на вантажні перевезення АТ "Укрзалізниця" - з 1 липня 2022 р. наказом Мінін-

фраструктури України тарифи на вантажоперевезення Укрзалізницею збільшено на 70 %. З серпня 2022 

р. Укрзалізниця змінила порядок розрахунку плати за користування вагонами - із планового розрахунко-

вого до фактичного. Вагони тижнями стоять на прикордонних переходах, що спричиняє ще більші ви-

трати вантажовідправників; 

- зниження світових цін на сталь та залізну руду, насамперед через послаблення ділової активно-

сті в більшості регіонів світу. У травні 2021 р. ціни на залізну руду досягли свого історичного максимуму 

у 229,5 дол. США/т на біржах Китаю. Станом на15 жовтня 2022 р. вони були на рівні 96-97 дол. США/т. 

Ціни на гарячекатаний рулон знизилися з 1012 дол. США/т (середня ціна у 2021 р.) до майже 540 дол. 

США/т (станом на кінець вересня 2022 р.). 

У результаті частина підприємств працює на мінімальних потужностях: середнє завантаження 

потужностей на металургійних підприємствах становить близько 15 % від довоєнного рівня, гірни-

чо-видобувних - 25 %. Видобуток руди зупинений на Інгулецькому та Південному гірни-

чо-збагачувальних комбінатах (ГЗК), з серпня 2022 року не працює ГЗК ПАТ "АрселорМіттал Кривий 

Ріг". Проте інші підприємства налагоджують нові логістичні шляхи та освоюють нові види продукції 

(зокрема трубні підприємства, що працюють на зростаючий попит нафтогазового сектору). 

Умови роботи промислових підприємств залишаються складними: війна затягується, а росія на-

далі застосовує тактику терору. Масштабні обстріли населених пунктів та руйнування інфраструктури 

посилюють ризики для економіки та фінансової стабільності. Попри це, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" про-

довжив працювати, виробляти і відвантажувати продукцію, сплачувати податки. Попри спад у вагоно-

ремонтному сегменті восени ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" відвантажив рекордний обсяг колісних пар для 

європейських клієнтів, і зараз виробництво колпар тримається на стабільно високому рівні. Товариство 

навчилось доставляти продукцію замовникам за новими маршрутами і навіть заблоковані порти не стали 



на заваді відправці труб і коліс до Америки чи Близького Сходу. Європейський ринок цього року став 

основним і склав близько половини всього виробництва коліс і колісних пар, а ключові партнери вже 

уклали контракти на наступний рік. Не менш важливі позиції належать українському ринку і забезпе-

ченню роботи критичної залізничної інфраструктури. З початку повномасштабного вторгнення ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" стабільно виплачує заробітну плату всім співробітникам, включно з тими, хто зна-

ходиться в простої. Всупереч всім труднощам, з першого дня війни ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" допомагає 

Збройним силам України, підтримує лікарів і парамедиків, опікується внутрішньо переміщеними особа-

ми - зокрема тими, хто виїхав до Нікопольського і Новомосковського районів. Окрім допомоги на всеук-

раїнському і регіональному рівнях, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" допомагає співробітникам, мобілізованим 

до лав ЗСУ. Зокрема, закуповуємо шоломи, форму, тактичну амуніцію і аптечки, генератори та інстру-

менти, спеціальну техніку - в Україні, Європі та навіть Америці, за підтримки наших закордонних офісів 

і партнерів. 

До важливих подій звітного періоду також можна віднести завершення роботи з відвантаження 

національному залізничному оператору Саудівської Аравії 1500 залізничних коліс для вантажних ваго-

нів. КПЦ ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" виробив для цього клієнта партію коліс діаметром 915 мм. Таку про-

дукцію цех робить не вперше - вона виготовляється згідно зі спеціально розробленою під вимоги клієнта 

специфікацією. Зокрема, допуски за твердістю коліс звузили до верхньої межі, для цього спеціалісти 

ІНТЕРПАЙП розробили модифікацію марки сталі C із вдосконаленим хімічним складом. Крім того, при 

виробництві замовлення використовували особливий режим термічної обробки, який підвищує зносо-

стійкість коліс при експлуатації у складних умовах. Аравійські залізниці використають цю продукцію 

для оновлення рухомого складу. 

Також наприкінці звітного періоду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" пройшов аудити та оновив дії сер-

тифікатів якості, необхідних для співпраці з багатьма європейськими клієнтами – ISO 9001, IRIS та TSI.  

Зокрема, IRIS – це престижний міжнародний стандарт, за яким в Україні сертифіковано тільки 

три підприємства, і ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" – одне з них. Він висуває суворі вимоги до планування ви-

робництва і контролю продукції та є своєрідним вхідним квитком для всіх виробників, які постачають 

свою продукцію членам Асоціації європейських залізниць UNIFE.  

Також наприкінці 2022 року ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" підтвердив відповідність пасажирських та 

вантажних коліс, осей та колісних пар стандарту TSI. Це – європейський стандарт інтероперабельності, 

тобто сумісності та взаємозамінності запчастин рухомого складу у різних країнах ЄС. У грудні 2022 року 

аудитори швейцарської компанії SCONRAIL в режимі онлайн перевірили виробництво та документацію. 

Однак виробництво в оффлайн-режимі ще повинен перевірити український партнерський інспекційний 

орган, а представники SCONRAIL в незалежній європейській лабораторії мають дослідити колесо, що 

було раніше відвантажено до будь-якого з клієнтів. 

Хоча Товариство продовжує операційну діяльність, військові дії, що тривають спричиняють сут-

тєву невизначеність для Товариства в майбутньому, включаючи ризик втрати майна в результаті війсь-

кових дій, повітряних атак та ракетних ударів, а також дефіцит клієнтів та персоналу, викликаний імміг-

рацією населення та обмеженнями воєнного стану в Україні. Весь рівень можливого впливу подальшого 

розвитку військових дій на бізнес Товариства невідомий, але його масштаби можуть бути серйозними. 

 

ОПИС ОСНОВНИХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ: 

Війна та її подальша ескалація стала одним із домінуючих ризиків для світової економіки. Вона 

спричинила смерті, руйнування, потоки біженців і зростання цін на енергоносії та продовольство. Нині 

зусилля країн-партнерів спрямовані на надання військової, фінансової та гуманітарної підтримки Україні. 

Водночас санкціями стримується економічний потенціал росії. Наслідками війни для світової економіки 

буде помітне сповільнення виробництва та подальше пришвидшення інфляції. Вплив зазначеного фак-

тору, а також епідеміологічного стану щодо поширення коронавірусу COVІD-19, що триває в Україні та 

в усьому світі, та їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони 

можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства. 

Серед основних ризиків, які притаманні діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є: 

 

1. ВАЛЮТНИЙ  РИЗИК. 

Товариство здійснює свою діяльність в основному в наступних валютах: українська гривня, долар 

США і російський рубль. Продажі продукції власного виробництва здійснюються на ринках Європи, 

Близького Сходу, Африки, Америки і Митного союзу. Закупівля матеріалів проводиться як в середині 



країни, так і за її межами. Як наслідок, Товариство схильне курсовому ризику від коливання курсів тих 

чи інших валют, який частково нівелюється основними продажами в доларах США і євро. 

Короткострокові та довгострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, 

деноміновані в іноземній валюті призводять до виникнення валютного ризику. Товариство не здійсню-

вало операцій з метою хеджування цих валютних ризиків. 

Станом на кінець звітного періоду Товариство підпадало під вплив операційного валютного ри-

зику який відноситься до валютних монетарних активів та зобов'язань та відноситься до загальних змін 

на валютному ринку. Під вплив зазначеного ризику підпадають реалізація, закупівлі Товариства, дено-

міновані в іноземних валютах. 

 

2. РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ. 

Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльнос-

ті, як за рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки плате-

жів за кредиторською заборгованістю. З цією метою Товариство проводить аналіз термінів погашення 

своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових коштів. У разі надмірної ная-

вності вільної ліквідності або її недостатності, Товариство перерозподіляє ресурси відповідним чином. 

Основними джерелами фінансування Товариства були грошові потоки від операційної діяльності. 

 

3. КРЕДИТНИЙ РИЗИК. 

Фінансові інструменти Товариства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і кредитор-

ська заборгованості є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками, 

кредитний ризик контролюється на постійній основі. Оцінка платоспроможності контрагентів здійсню-

ється для всіх контрагентів перед наданням відстрочки платежу. Як правило, Товариство не витребовує 

забезпечення виконання зобов'язань контрагентами, оскільки основні продажі відбуваються  клієнтам з 

гарною кредитною історією і статистикою оплат. 

З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не повинен знач-

ною мірою перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Максимальна величина кре-

дитного ризику обмежена сумою фінансових активів в балансі. 

 

4. ПРОЦЕНТНИЙ РИЗИК. 

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

процентною ставкою. Даний ризик нівелюється шляхом залучення та балансування ефектів запозичень з 

фіксованою і плаваючою ставками. 

 

5. РИЗИК УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ. 

Основною метою Товариства стосовно управління капіталом є забезпечення стабільної кредито-

спроможності та адекватного рівня капіталу для ведення діяльності Товариства і максимізації прибутку 

акціонерів. 

Товариство управляє структурою капіталу та змінює її відповідно до змін економічних умов. Ці-

лями Товариства при управлінні капіталом є забезпечення можливості безперервної діяльності Товарис-

тва з метою забезпечення прибутку для акціонерів та вигод для інших зацікавлених осіб, а також забез-

печення фінансування поточних потреб Товариства, її капітальних витрат та стратегії розвитку Товарис-

тва. Товариство розглядає позиковий капітал та акціонерний капітал як основні джерела формування ка-

піталу. 

Керівництво постійно контролює рівень капіталу, використовуючи коефіцієнт платоспроможнос-

ті, який розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості 

та може вносити зміни до політики і цілей управління структурою капіталу в результаті змін в операцій-

ному середовищі, змін оцінки учасниками ринку перспектив зміни цін чи стратегії розвитку Товариства. 

 

6. РИЗИК ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ВНАСЛІДОК ВИХОДУ НА РИНОК НОВИХ ПІДП-

РИЄМСТВ ПО ВИРОБНИЦТВУ КОЛІС. 

Ризик посилення конкуренції зумовлений потенційною можливістю виходу на ринок російських 

підприємств, які виробляють металургійну продукції.  

З метою мінімізації зазначеного ризику ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ":  

- здійснює інвестиції в основні фонди; 



- працює над вдосконаленням виробничого процесу (оптимізація виробництва); 

- проводить дослідження з метою вдосконалення продукції та використання новітніх технологій 

при її виготовленні з урахуванням міжнародного досвіду.  

Метою цих заходів є посилення своїх конкурентних переваг, підкріплених 130-річним досвідом 

роботи та позитивною репутацією підприємства у світі. 

 

7. РИЗИК ВТРАТИ ЧАСТКИ РИНКУ. 

Потенційний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором  виникненням нових підприємств 

- конкурентів та послідуючих перерозподілом ринку не на користь ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Збереження 

такої тенденції в подальшому може негативно позначитися на фінансово-господарському стані підпри-

ємства.   

За для мінімізації ризику втрати частки ринку наше підприємство здійснює наступні заходи:  

- диверсифікація клієнтської бази шляхом виходу на ринки зарубіжних країн. Так за останні 10 

років, перелік покупців нашої продукції поповнився підприємствами Казахстану, Туркменістану, Узбе-

кистану, США, ОАЕ, Саудівської Аравії, Бразилія, Індія; 

- вдосконалення процесу виробництва, застосування новітніх технологій з метою підвищення 

якості продукції та закріплення лідерства ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в тих сегментах, в яких підприємство 

працює сьогодні;  

- підвищення стандарту співвідношення ціна/якість продукції; 

- укладення контрактів з основними клієнтами, що передбачають довгострокове співробітництво 

у частині поставки та обслуговування продукції нашого підприємства впродовж всього терміну її екс-

плуатації.  

 

8. РІВЕНЬ ІНФЛЯЦІЇ.  

У зв`язку з довготривалістю виконання укладених контрактів, не врегулюванням цінової політи-

ки на енергоносії і, як слідство, на інші матеріали, ріст інфляції безпосередньо впливає на фінансові ре-

зультати роботи нашого підприємства. 

Як вихід із залежності від рівня інфляції, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" використовує метод індексації 

середньої вартості відповідної продукції у світі на час укладення договору на середній ймовірний розмір 

збільшення ціни сировини та інших складових, виходячи з поточної тенденції зміни цін на ці продук-

ти/послуги за останні 5 років , а також шляхом укладення контрактів на закупівлю сирови-

ни/комплектуючих за фіксованими цінами на певний період часу. Проте, вважаючи на те, що зміни вар-

тості енергоносіїв, сировини та інших комплектуючих є непередбачуваними, то здійснення нашим підп-

риємством означених вище заходів не є гарантією усунення цього ризику. 

 

На діяльність Товариства також впливають: 

- порушення ланцюгів постачання та збуту через фактичне руйнування частини транспортної ін-

фраструктури, погіршення якості транспортних комунікацій (перевантаження напрямів), унеможливлен-

ня транспортування переважної більшості товарів морським шляхом; 

- дефіцит енергетичних ресурсів унаслідок цілеспрямованого руйнування ворогом енергетичної 

інфраструктури України. Критичний стан в енергетиці дається взнаки як у виробничій, так і у соціальній 

сферах. Хоча технологічно рівень ризиковості втрати централізованого енергопостачання розподілений 

по секторах вельми нерівномірно, дається взнаки загальне зниження економічної активності та погір-

шення ділових очікувань в умовах загрози тривалих блекаутів; 

- зростання собівартості більшості виробничих процесів, серед основних рушіїв якого - здорож-

чання енергоресурсів, іншої сировини, логістики, подорожчання імпортних складових частин через де-

вальвацію гривні, вищі ризики, зумовлені воєнним часом. Це сформувало потужні інфляційні тренди - зі 

зростанням річного показника інфляції до понад 30 %. Підсилено їх було впливом девальвації на рівень 

цін експортоорієнтованої продукції - в міру розблокування можливостей її експорту. 

 

Щодо опису невизначеностей, то на діяльність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" може мати вплив, на-

самперед, подальше продовження режиму воєнного стану та його тривалість, а також прийняття законів 

та підзаконних нормативно-правових актів, які змінюють умови здійснення діяльності ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ". В результаті виникає суттєва невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, фі-

нансовий стан та результати діяльності Товариства. Товариство не може передбачити всі тенденції, які 



можуть впливати на фінансовий сектор та інші галузі економіки, а також те, який вплив вони можуть 

мати на майбутній фінансовий стан Товариства. Товариство впевнене, що воно вживає всіх необхідних 

заходів для забезпечення стабільної діяльності. Керівництво стежить за станом розвитку поточної ситуа-

ції і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це мож-

ливо.  

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
 
Цим твердженням особи, які здійснюють управлінські функції, висловлюють офіційну позицію про те, 

що, наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, відповідно до стандартів бухгалтерського об-

ліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", міс-

тить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки 

емітента і юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента, у рамках консолідованої фінансової 

звітності, що проміжний звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію, що подається 

відповідно до частини четвертої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні 

ринки".  
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