
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
29.08.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 24-1-107 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

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

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 49081, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 05393116 

5. Міжміський код та телефон, 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку 

(у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового 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 інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 
Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

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

e_іnformacіі/osobluva_іnf_pro_tovarіstvo/ 29.08.2022 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту, на якій 

розміщений витяг 

з протоколу 

загальних зборів 

акціонерів / 

засідання 

наглядової ради, 

на яких/якому 

прийняте рішення 

1 2 3 4 5 6 

1 27.07.2022 4 444 477 17 777 909 24,99 https://ntrp.interpipe.

biz/investors/rozakrut

ie_informacii/osobluv

a_inf_pro_tovaristvo/ 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту – Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") 27 липня 2022 року (протокол 

засідання №961), прийнято рішення про схвалення договору №NGT-C19 постачання природного газу від 01.03.2019 

року та додаткових угод до нього, які укладені та ті, що будуть укладені, між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості 

Споживача, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", в якості 

Постачальника, предметом яких є постачання Споживачу природного газу. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до 

законодавства: 4 444 477,00 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 звітності: 24,99%. 

Загальна кiлькiсть голосів членів Наглядової ради - 5. 

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

Кiлькiсть голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 0. 

 

Додатково Товариство повідомляє, що керуючись пунктом 2 рішення Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку №161 від 13 березня 2022 року, з урахуванням редакції Закону України "Про захист інтересів 

суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" №2115-IX від 03 березня 

2022 року, яка діяла на дату прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" не здійснювало розкриття на ринках капіталу та подання до НКЦПФР цієї особливої інформації у 

порядку та строки, встановлені Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 

рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 року №2826.  

На виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей 

діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні" №2463-IX від 27 липня 2022 року 

здійснюється розкриття на ринках капіталу та подання до НКЦПФР особливої інформації, датою вчинення якої є 27 

липня 2022 року. 

 


