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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Націона-

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

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

ня). 

 

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

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік 

 

І. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05393116 

4. Місцезнаходження: 49081, Україна, Дніпропетровська обл., Індустріальний р-н, м. Дніпро, 

вул. Столєтова, 21 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 359-163, - 

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

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рі-

шення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рі-

шення наглядової ради емітента від 05.10.2022, протокол засiдання №977  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та но-

мер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює 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 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та но-

мер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Націо-

нальної 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 річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на влас-

ному веб-сайті учасника фондового ри-

нку 

http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іnvestors/rozakr

utіe_іnformacіі/reg_іnf_rіch_zvіt/ 13.10.2022 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підроз-

ділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені по-

садовим особам емітента в разі їх звільнення X 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фі-

нансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому чи-

слі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для 

якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив засто-

совувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визна-

чені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризи-

ками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасни-

ків) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням від-

сотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кі-

лькість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню па-

кета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наяв-

ність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. 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  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих ак-

цій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права го-

лосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів X 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість X 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заін-

тересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість X 

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забез-

печення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окре-

мо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (су-

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

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протя-

гом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або вклю-

чення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпо-

течних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпоте-

чні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

До п.4. Змісту: відсутня інформація щодо посади корпоративного секретаря, тому що у 

Товаристві не існує такої посади. 

До п.8. Змісту: відсутня інформація про штрафні санкції щодо емітента  тому що про-

тягом 2021 року контролюючими органами до ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" штрафні санкції не 

було застосовано. 

До п. 13. Змісту: інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, роз-

мір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не за-

значається оскільки дій щодо набуття або відчуження прав власності на акції протягом звіт-

ного періоду не здійснювалось.   

До п.14. Змісту: інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, 

сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню па-

кета акцій не зазначена тому, що протягом звітного періоду дій по набуттю або відчуженню 

прав голосу за акціями Товариства не здійснювалось. 

До п.15. Змісту: відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, 

пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутні. 



До п.17. Змісту: не надається "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші 

цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери емітента", "Інфор-

мація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" тому що Товариство не здійснюва-

ло випусків облігацій, похідних цінних паперів та інших цінних паперів. 

До п.18. Змісту: звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій під-

приємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) відсутній, оскільки Товариство не здійснювало емісії цільо-

вих облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання 

об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. 

До п.19. Змісту: інформація про наявність у власності працівників емітента цінних па-

перів (крім акцій) такого емітента відсутня оскільки Товариство не випускало інших цінних 

паперів (крім акцій). 

До п.20. Змісту: інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у ро-

змірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не зазначається тому, що 

працівники емітента не мають у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статут-

ного капіталу Товариству. 

До п.21. Змісту: не зазначається інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних 

паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цін-

них паперів згоди на відчуження таких цінних паперів тому, що Товариство не володіє інфор-

мацією про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів. Необхідність отримання від Това-

риства або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсут-

ня. 

До п.23. Змісту: інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними папе-

рами не заповнена, тому що за результатами звітного року рішення про виплату дивідендів не 

приймалось. Інших доходів за цінними паперами не виплачувалось.  

До п.25. Змісту: не зазначається інформація про прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів оскільки у  звітному році рішень про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось. 

До п.30. Змісту: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у складі річної інформації розкриває річну 

консолідовану фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів бухгал-

терського обліку, зокрема вимог МСБО 34 у складі повного комплекту фінансової звітності, 

визначеного в МСБО 1. При цьому консолідована річна фінансова звітність має містити кон-

солідовану фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), та окремо 

свою власну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою).  Для ці-

лей формування повного комплекту річної консолідованої фінансової звітності Товариства за 

2021 рік, яка підтверджена аудитором (аудиторською фірмою) у примітках до Змісту розкрито 

"АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо аудиту річної консолі-

дованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2021 р." 

 

Наданий незалежною аудиторською фірмою 

ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит" 

2022 р. 

 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Акціонерам та керівництву  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ  

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 



Національній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗА-

ВОД» (далі – Товариство) та його дочірнього підприємства ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАПНЯНА ФАБРИКА» (далі – консолідована група Товариства), що 

складається із: 

✓ Консолідованого Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р.; 

✓ Консолідованого  Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 

2021 р.; 

✓ Консолідованого  Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 

р.; 

✓ Консолідованого Звіту про власний капітал за 2021 р.; 

✓ Приміток до консолідованої фінансової звітності, включаючи стислий виклад 

значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі «Основа для 

думки із застереженням» нашого звіту, консолідована фінансова звітність, що додається, ві-

дображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан консолідованої групи Товари-

ства на 31 грудня 2021 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 

зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та 

відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укра-

їні» від 16.07.1999 № 996-XІV щодо складання консолідованої фінансової звітності. 

Основа для думки із застереженням 

У Примітках до консолідованої фінансової звітності за 2021 рік відсутні детальні 

розкриття інформації щодо: 

• кількісної інформації по управлінню фінансовими ризиками, що не відповідає 

вимогам пп. 31 та 34 МСФЗ 7  «Фінансові інструменти: розкриття інформації»; 

• порівняльної інформації за аналогічний період попереднього року у 

консолідованому звіті про власний капітал та примітках до консолідованої фінансової 

звітності, відповідно до вимог п. 38 та 38А МСБО 1; 

• статей дебіторської та кредиторської заборгованості (предмет заборгованості, 

строки погашення, наявність та характеристика простроченої, але не знеціненої або 

пролонгованої дебіторської заборгованості, результати аналізу на наявність ознак зменшення 

корисності дебіторської заборгованості тощо), відповідно до вимог п. 7, 16 та 37 МСФЗ 7, п. 

112 МСБО 1. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу від-

повідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 

аудит консолідованої фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню 

до групи Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних 

стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в 

Україні до нашого аудиту консолідованої фінансової звітності, а також виконали інші 

обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані 

нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки із застереженням. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на параграф «Операційне середовище» Приміток до консолідова-

ної фінансової звітності, в якому зазначено, що хоча управлінський персонал консолідованої 



групи Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності 

консолідованої групи Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність 

ситуації у діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності 

та фінансовий стан консолідованої групи Товариства, характер та наслідки якого на поточний 

момент визначити неможливо. Ця консолідована фінансова звітність відображає поточну оці-

нку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на опера-

ційну діяльність та фінансовий стан консолідованої групи Товариства. Майбутні умови здійс-

нення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Ця консолідована 

фінансова звітність не включає коригувань у зв’язку з невизначеністю оцінки ефекту цього 

впливу, що може вплинути на майбутні операції. Нашу думку не було модифіковано щодо 

цього питання. 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були 

найбільш значущими під час нашого аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний 

період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту консолідованої фінансової 

звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не 

висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі 

«Основа для думки із застереженням», ми визначили, що описані нижче питання є ключовими 

питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 

Операції з пов’язаними особами 

Материнською компанією ПУБЛІЧНГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» є ІНТЕРПАЙП 

ХОЛДІНГС ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC (Кіпр). ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» входить до 

складу компаній групи «ІНТЕРПАЙП», до якої входять і інші промислові активи 

(підприємства), та відповідно має можливість здійснювати суттєві операції як з даними 

підприємствами, так і з материнською компанією. Повнота відображення таких операцій у 

консолідованій фінансовій звітності Товариства та їх оцінка є значущими питаннями при 

проведенні нами аудиту поточного періоду. 

В процесі аудиторської перевірки ми отримали від управлінського персоналу 

консолідованої групи Товариства лист щодо переліку пов’язаних осіб та провели його аналіз на 

повноту включення усіх сторін, які можуть бути визнаними пов’язаними сторонами. Нами 

проведено аналіз операцій, відображених консолідованою групою Товариством у бухгалтерському 

обліку, на предмет наявності операцій з підприємствами і особами, розкритими управлінським 

персоналом як пов’язані сторони, та зіставили з даними, наведеними у Примітках до 

консолідованої фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2021 рік. 

Інформація стосовно цього питання розкрита у Примітці 20 до консолідованої 

фінансової звітності. 

Забезпечення виплат персоналу 

Згідно з вимогами чинного законодавства консолідована група Товариства має 

зобов’язання компенсувати Пенсійному фонду України суми, що виплачуються ним 

співробітникам консолідованої групи Товариства, які працювали у шкідливих або особо 

важких умовах праці, внаслідок чого отримали право на вихід на пенсію у більш ранньому віці 

в порівнянні із стандартним пенсійним віком, який встановлений законодавством України,  а 

також зобов’язання з виплат працівникам, визначені Колективним договором. До 2018 року 

консолідована група Товриства не створювала забезпечень для цих виплат, як того вимагає 

МСБО 19 «Виплати працівникам». У звітному році консолідована група Товариства визнала 

та відобразила в звітності суми забезпечення майбутніх платежів на покриття витрат 

Пенсійному фонду України, а також витрат на виплати працівникам відповідно до 

Колективного договору.  

З огляду на рівень суджень, які застосовуються при оцінці цих забезпечень, та 

величини суми, що розкривається у звітності, дані забезпечення є значними для цілей нашого 



аудиту. Управлінський персонал консолідованої групи Товариства обліковує забезпечення 

виплат персоналу у статтях «Довгострокові забезпечення витрат персоналу» та «Поточні 

забезпечення». Для розрахунку суми забезпечення консолідованою групою Товариства було 

залучено зовнішніх фахівців, які спеціалізуються на актуарних розрахунках. Загальний розмір 

визнаних консолідованою групою Товариства забезпечень виплат персоналу становить 

796 775 тис. грн. станом на 31.12.2020 року та 742 461 тис. грн. на 31.12.2021 року. 

В процесі нашого аудиту ми розглядали це питання наступним чином: 

- проаналізували підходи управлінського персоналу при застосуванні облікових 

оцінок та суджень при визначенні забезпечень на виплати персоналу; 

- ознайомились зі звітом та методикою, застосованою актуарієм; 

- розглянули питання компетентності компанії, яка проводила актуарні 

розрахунки; 

- перевірили спів ставність показників актуарних розрахунків з показниками, 

застосованими при визначенні суми забезпечень виплат персоналу; 

- перевірили коректність відображення в обліку та звітності сум забезпечень на 

початок та кінець звітного року. 

Інформація про такі забезпечення розкрита консолідованою групою Товариства у 

Примітці 15 до консолідованої фінансової звітності. 

Інша інформація 

Звіт про корпоративне управління 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2021 рік 

(яка включає у складі Звіту керівництва Звіт про корпоративне управління) відповідно до ст. 

127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» №3480-ІV від 

23.02.2006 р., але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 

робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайоми-

тися з іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розг-

лянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або 

нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що мі-

стить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, 

що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

Інформація про узгодженість консолідованого Звіту про управління, який складається 

відповідно до законодавства, з консолідованою фінансовою звітністю за звітний період; про 

наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер 

Наша думка про консолідовану фінансову звітність не розповсюджується на консолі-

дований Звіт про управління. У зв’язку з нашим аудитом консолідованої фінансової звітності 

нашою відповідальністю є ознайомитися з консолідованим Звітом про управління та при цьо-

му розглянути, чи існує суттєва неузгодженість між консолідованим Звітом про управління і 

консолідованою фінансовою звітністю консолідованої групи Товариства та чи цей консолідо-

ваний Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі 

проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєва невідповідність між консо-

лідованим Звітом про управління і консолідованою фінансовою звітністю та/або цей консолі-

дований Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення, ми зобов’язані 

повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими по-

вноваженнями, за консолідовану фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання кон-

солідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього конт-



ролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 

консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 

або помилки. 

При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе відпо-

відальність за оцінку здатності консолідованої групи Товариства продовжувати свою діяль-

ність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безпе-

рервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 

для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквіду-

вати консолідовану групу Товариства чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування консолідованої групи Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована фінансова 

звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 

випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 

впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, коли  воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 

або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї консолідованої фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:  

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої фі-

нансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 

процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми 

та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскі-

льки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні тверджен-

ня або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, 

для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення ду-

мки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість об-

лікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персона-

лом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 

основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність 

щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність  консолідованої групи То-

вариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку 

щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті 

аудитора до відповідних розкриттів інформації у консолідованій фінансовій звітності або, як-

що такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґру-

нтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні 

події або умови можуть примусити консолідовану групу Товариства припинити свою діяль-

ність на безперервній основі; 

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової звіт-

ності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує консолідованої фінансова зві-

тність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 

подання;  



• отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової 

інформації суб’єктів господарювання або господарської діяльності консолідованої групи То-

вариства для висловлення думки щодо консолідованої фінансової звітності. Ми несемо відпо-

відальність за керування, нагляд та виконання аудиту консолідованої групи Товариства. Ми 

несемо відповідальність за висловлення нами аудиторської думки. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 

питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські 

результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені 

нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 

інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалеж-

ність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищи-

ми повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту консолі-

дованої фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. 

Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регу-

ляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових 

обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки нега-

тивні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів 

громадськості. 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ  

ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 

На виконання вимог ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звіт-

ності та аудиторську діяльність» № 2258-VІІІ від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258-VІІІ) 

до Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію:  

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність 

продовження діяльності юридичної особи, консолідована фінансова звітність якої пере-

віряється, на безперервній основі у разі наявності такої невизначеності: 

Ми звертаємо увагу на параграф «Принцип безперервності діяльності» Приміток до 

консолідованої  фінансовій звітності, в якому зазначено, що консолідована фінансова звіт-

ність ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльно-

сті. Аудитори не виявили суттєвої невизначеності, пов’язаної з подіями або умовами, яка може 

поставити під значний сумнів здатність консолідованої групи Товариства продовжувати дія-

льність на безперервній основі. 

Аудиторські оцінки 

Під час аудиту консолідованої фінансової звітності, за результатами якого складено цей 

звіт незалежного аудитора, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення 

інформації у консолідованій фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шах-

райства. 

Наші процедури у відповідь на ідентифікованих та оцінених нами ризики суттєвого 

викривлення інформації у консолідованій фінансовій звітності, серед іншого, полягали в на-

ступному: 

- огляд розкриттів до консолідованої фінансової звітності та тестування підтвер-

джувальної документації для того, щоб оцінити дотримання вимог відповідних законів і нор-

мативних актів; 

- дослідження наявності істотних і/або незвичайних операцій, що відбулися бли-

зько перед закінченням року та на початку наступного року; 

- оцінювання економічного обґрунтування щодо значних операцій, які є незви-

чайними або виходять за межі звичайного перебігу бізнесу; 



- оцінювання прийнятності застосованих облікових політик та обґрунтованості 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації у консолідованій фінансовій звітності, 

зроблених управлінським персоналом консолідованої групи Товариства; 

- ознайомлення з протоколами тих, кого наділено найвищими повноваженнями; 

- аналіз висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

консолідованої групи Товариства  припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку на основі отриманих аудиторських доказів. Період оцінки безперерв-

ної діяльності охоплював період не менше дванадцяти місяців від дати затвердження консолі-

дованої  фінансової звітності; 

- аналіз інформації про те, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, 

які поставили б під значний сумнів можливість консолідованої групи Товариства продовжити 

безперервну діяльність. 

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Відповідно до ви-

мог МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 

звітності» під час планування аудиту ми розглядали схильність консолідованої групи Товари-

ства до шахрайства з урахуванням бізнес-середовища, а також засобів і методів контролю, 

встановлених і підтримуваних управлінським персоналом, а також характером угод, активів і 

зобов’язань, відображених у бухгалтерському обліку. 

У процесі планування нашого аудиту ми здійснювали запити управлінському персона-

лу консолідованої групи Товариства  щодо наявності інформації про будь-які знання про фа-

ктичні випадки шахрайства, які мали місце, підозрюване шахрайство, яке має вплив на консо-

лідовану групу Товариства. У відповідь на наші запити управлінський персонал надав пись-

мову оцінку ризику шахрайства консолідованої групи Товариства, згідно якого ризик шахрай-

ства є контрольованим. 

Проте, основну відповідальність за запобігання і виявлення випадків шахрайства не-

суть ті, кого наділено найвищими повноваженнями та управлінський персонал консолідованої 

групи Товариства. Шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправи-

льні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю, які внаслідок властивих 

для аудиту обмежень можуть бути невиявлені. Властиві для аудиту обмеження викладені у 

параграфі «Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності» цього 

Звіту.  

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема 

пов’язаних із шахрайством 

Цілі нашого аудиту щодо шахрайства полягають у ідентифікації та оцінці ризиків сут-

тєвого викривлення консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства, отриманні 

прийнятних аудиторських доказів в достатньому обсязі щодо оцінених ризиків суттєвого ви-

кривлення внаслідок шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських процедур у 

відповідь ні ці ризики, а також в прийнятті необхідних заходів щодо фактичних або підозрю-

ваних випадків шахрайства, виявлених в ході аудиту.  

В процесі проведення аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ «ІНТЕРПАЙП 

НТЗ»  за 2021 рік, нами не встановлені факти щодо порушень пов’язаних із шахрайством. 

Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за аудит 

консолідованої фінансової звітності» цього Звіту. 

Інформація щодо узгодження аудиторського звіту з додатковим звітом для Комі-

тету Наглядової ради з питань аудиту ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»  

Ми підтверджуємо, що Аудиторський звіт щодо консолідованої фінансової звітності 

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за 2021 рік узгоджується із додатковим звітом для Комітету Нагля-

дової ради з питань аудиту ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», який ми надали 18.01.2022 р. 

Інформація щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежність клю-

чового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при 

проведенні аудиту 



ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит» дотримується обмежень на одночасне надання 

консолідованій групі Товариства послуг з обов’язкового аудиту консолідованої фінансової 

звітності за 2021 рік та неаудиторських послуг згідно ст. 6 Закону №2258-VІІІ. 

Твердження про нашу незалежність по відношенню до консолідованої групи Товарис-

тва, у тому числі ключового партнера з аудиту, викладено у параграфах «Основа для думки із 

застереженням» та «Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності» 

цього Звіту. 

Інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності 

юридичній особі послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у консолі-

дованому звіті про управління або у консолідованій фінансовій звітності 

Окрім послуг з обов’язкового аудиту та послуг, інформація щодо яких не розкрита у 

консолідованому Звіті про управління та консолідованій фінансовій звітності ПАТ «ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ»  за 2021 рік, нами надавалися інші послуги Товариству, а саме: 

o завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне уп-

равління за 2021 рік на виконання вимог статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та 

організовані товарні ринки» №3480-ІV від 23.02.2006 р. 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Аудит ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» надавався згідно договору про надання послуг з 

аудиту консолідованої фінансової звітності, що полягає у перевірці даних бухгалтерського об-

ліку і показників консолідованої фінансової звітності консолідованої групи Товариства за 2021 

рік з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспе-

ктах вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності та іншим законодавчим вимогам.  

Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за 

аудит консолідованої фінансової звітності» цього Звіту. Через властиві для аудиту обмеження 

разом із властивими обмеженнями системи внутрішнього контролю існує неминучий ризик 

того, що деякі суттєві викривлення можна не виявити, навіть якщо аудит належно спланова-

ний і виконаний відповідно до МСА. 

Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч. 3 та 

ч. 4 ст. 14 Закону №2258-VІІІ, наведено в інших параграфах нашого Звіту.     

Відповідно до п.2 глави 1. «Загальні вимоги до інформації розділу «Звіт щодо вимог 

інших законодавчих та нормативних актів» звіту суб’єкта аудиторської діяльності» ро-

зділу ІІ. «Додаткові вимоги до інформації, що стосуються звіту суб’єкта аудиторської 

діяльності та має обов’язково міститися у розділі звіту суб’єкта аудиторської діяльнос-

ті «Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів» Вимог до інформації, 

що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та ор-

ганізованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних папе-

рів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (зі зміна-

ми)), повідомляємо наступне: 

Повне найменування юридичної особи (щодо заявника або учасника ринків капі-

талу та організованих товарних ринків) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД». 

Висновок аудитора щодо повноти розкриття юридичною особою (заявником або 

учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків) інформації про кінцевого 

бенефіціарного власника (у разі наявності) та структуру власності станом на дату аудиту 

або огляду, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структу-

ри власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 

року №163, зареєстрованим в міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 

768/36390 

Інформацію про кінцевого бенефіціарного власника ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» на 



дату аудиту  розкрито у Примітці 12 до консолідованої фінансової звітності. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» розкрило інформацію про кінцевого бенефіціарного власника 

та структуру власності станом на дату аудиту повно та достовірно відповідно до вимог, 

встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом 

міністерства фінансів України від 19 березня  2021 року №163, зареєстрованим в міністерстві 

юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390.  

Інформація про те, чи є суб’єкт господарювання: контролером/учасником небан-

ківської фінансової групи;  підприємством, що становить суспільний інтерес  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» не є контролером/учасником небанківської фінансової групи. 

Товариство належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

Інформація про наявність у суб’єкта господарювання материнських/дочірніх 

компаній із зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнахо-

дження (у разі наявності)  

Інформація про материнську компанію: 
Найменування ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC 

Організаційно-правова форма Відкрита публічна компанія з обмеженою відповідальністю 

Місцезнаходження Мікінон, 8, Нікосія, 1065,  Кіпр 

 

Інформація про дочірні компанії: 
 Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

“ВАПНЯНА ФАБРИКА” 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Місцезнаходження Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Столєтова, 

21 

 

Відповідно до п.1  глави 4. «Вимоги до інформації щодо емітентів цінних паперів 

(крім цінних паперів ІСІ)» розділу ІІ. «Додаткові вимоги до інформації, що стосується 

звіту суб’єкта аудиторської діяльності та має обов’язково міститися у розділі звіту 

суб’єкта аудиторської діяльності «Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних 

актів» Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учас-

ників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Наці-

ональна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР 

від 22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступне: 

Думка аудитора щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим до-

кументам або інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

Статутний капітал Товариства за даними консолідованої фінансової звітності станом на 

31.12.2021 року становить 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, що відповідає 

розміру статутного капіталу, наведеного в Статуті Товариства. При зібрані доказів застосову-

валися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок (обчислення). Аудиторами, 

було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах об-

ліку статутного капіталу, шляхом зіставлення даних Головної книги, журналів та інших відо-

мостей щодо капіталу Товариства. Відповідність розміру статутного капіталу установчим до-

кументам підтверджується первинними документами, регістрами бухгалтерського обліку, да-

ними консолідованої фінансової звітності, Статутом Товариства. 

Відповідно до Статуту Товариства у редакції, затвердженій рішенням позачергових За-

гальних зборів (протокол № 17 від 18.12.2018 р.), розмір  статутного  капіталу ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРО-

КАТНИЙ ЗАВОД» складає 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок та поділений на 



400 000 000,00 (чотириста мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грив-

ні кожна. Акції існують виключно в бездокументарній формі. 

На нашу думку, розмір статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відпо-

відає установчим документам. 

Думка аудитора щодо інформації про наявність подій після дати балансу, які не 

знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фі-

нансовий стан  

Події після дати балансу, які не знайшли відображення у консолідованій фінансовій 

звітності консолідованої групи Товариства, проте можуть мати суттєвий вплив на її фінансо-

вий стан відсутні. 

Думка аудитора щодо повноти та достовірності розкриття інформації щодо складу 

і структури фінансових інвестицій 

Станом на 31 грудня 2021 року Товариством обліковуються інвестиції в дочірнє підп-

риємство ТОВ «Вапняна фабрика» у розмірі 1 856 тис. грн. з урахуванням переоцінок. Частка 

Товариства в статутному капіталі ТОВ «Вапняна фабрика» складає 100 %. А також, фінансові 

інвестиції,  що оцінюються за методом участі у капіталі, складаються з володіння корпорати-

вними правами у ТОВ «ТРАНСКОМ-ДНІПРО» у розмірі 39% в сумі  0 тис. грн., з урахуван-

ням переоцінок. В повній мірі інформацію розкрито у Примітці 8 до консолідованої фінансо-

вій звітності. 

Думка аудитора щодо інформації про наявність інших фактів та обставин, які 

можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому, та оцінку сту-

пеня їх впливу 

Звертаємо увагу, що консолідована група Товариства діє в умовах пандемії коронаві-

русу COVІD-19. Хоча управлінський персонал консолідованої групи Товариства вважає, що 

він вживає належні заходи, необхідні за існуючих обставин, на підтримку стабільності її дія-

льності, подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі може спричинити негатив-

ний вплив на результати діяльності та фінансовий стан консолідованої групи Товариства, ха-

рактер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця консолідована фінан-

сова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійс-

нення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан консолідованої групи 

Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлін-

ського персоналу. Ця консолідована фінансова звітність не включає коригувань у зв’язку з 

невизначеністю оцінки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутні операції.  

Відповідно до п.1 та п.2  глави 8. «Вимоги до інформації щодо дотримання норм 

законодавства» розділу ІІ. «Додаткові вимоги до інформації, що стосується звіту 

суб’єкта аудиторської діяльності та має обов’язково міститися у розділі звіту суб’єкта 

аудиторської діяльності «Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів» 

Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників 

ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 

22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступне: 

Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 

127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» 

Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 

Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», наведено у Звіті з надан-

ня впевненості щодо інформації, розкритої у Звіті про корпоративне управління.  

Думка аудитора щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 

127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» 

Нашу думку, щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 За-

кону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» наведено у Звіті з надання 

впевненості щодо інформації, розкритої у Звіті про корпоративне управління. 



Інформація про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності акціоне-

рного товариства за результатами фінансового року, підготовлені ревізійною комісією 

(ревізором) 

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результа-

тами фінансового року, ревізійною комісією 14.01.2022 р. підготовлено Звіт ревізійної комісії 

з перевірки фінансової звітності за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 р. Члени Ревізійної комі-

сії вважають, що фінансова звітність справедливо та достовірно відображає в усіх суттєвих 

аспектах інформацію про майновий та  фінансовий стан Товариства. Фінансова господарська 

діяльність Правління Товариства у 2021 році задовільна.  

Відповідно до п.10 розділу І. «Загальні положення» Вимог до інформації, що стосу-

ється аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих 

товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фон-

дового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 № 555 (зі змінами)), повідо-

мляємо наступне: 

 

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту 

 
Повне найменування юридичної 

особи відповідно до установчих до-

кументів 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 

фірма «Міла-аудит»  

Код ЄДРПОУ 23504528 

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація 

від 20.09.1995 р. 

Юридична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. 

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43. 

Юридична особа діє на підставі: 

 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудитор-

ської діяльності 1037 

Вебсторінка/вебсайт суб’єкта ауди-

торської діяльності 

www.mіla-audіt.com.ua 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-maіl: af.mіlaaudіt@gmaіl.com 

Найменування органу, який призна-

чив суб’єкта аудиторської діяльності 

на проведення обов’язкового аудиту 

Наглядова рада Товариства 

Дата призначення суб’єкта аудитор-

ської діяльності 

29 квітня 2021 року 

Загальна тривалість виконання  ау-

диторського завдання без перерв з 

урахуванням продовження повнова-

жень, які мали місце, та повторних 

призначень 

З 09 жовтня 2019 року по 19 січня 2022 року 

Дата і номер Договору про надання 

послуг з аудиту консолідованої фі-

нансової звітності 

Договір № 01/0621-21/2709 від 21 липня 2021 року 

Дата початку проведення аудиту 21  липня 2021 року 

  
Дата закінчення проведення аудиту 19  січня 2022 року 

Повне ім’я ключового партнеру із 

завдання з аудиту консолідованої 

фінансової звітності 

– Морозова Ірина Миколаївна, сертифікат №007428, номер 

реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської ді-

яльності – 102259 

 

 



Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 

 аудитора, є                                                 ____________________ І.М. Морозова 
   (сертифікат №007428, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 102259) 

 

Директор аудиторської фірми 

ТОВ «Аудиторська фірма  

«Міла-аудит»                            __________________Л.М. Гавриловська  
 (сертифікат №003633, номер реєстрації  

 у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 101236) 

 

         

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43 

19 січня 2022 р." 

 

До п.31. Змісту: Товариством не здійснювалися випуски боргових цінних паперів, ви-

конання зобов'язань за якими забезпечене поручителем (страховиком/гарантом), тому річна 

фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта) відсутня. 

До п.33. Змісту: у Товариства відсутня інформація про акціонерні або корпоративні 

договори, укладені акціонерами Товариства, тому інформація не розкривається. 

До п.34. Змісту: відсутня інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою 

чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством тому така інфор-

мація не розкривається.  

До п.36. Змісту: відсутня інформація про випуски іпотечних облігацій - так як Товари-

ство випусків іпотечних облігацій не здійснювало. 

До п.37. Змісту: відсутня інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття 

в тому числі інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

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

співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 

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

іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; інформація про заміни іпотеч-

них активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу 

іпотечного покриття; відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за ви-

дами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; відомості щодо підстав 

виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне 

покриття станом на кінець звітного року - так як Товариство випусків іпотечних облігацій не 

здійснювало. 

До п.38. Змісту: у Товариства відсутня інформація про наявність прострочених борж-

ником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), 

права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

тому, що Товариство випусків іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не здійснювало. 

До п.39. Змісту: відсутня інформація про випуски іпотечних сертифікатів - так як То-

вариство випусків іпотечних сертифікатів не здійснювало. 

До п. 40. Змісту:  у Товариства відсутня Інформація щодо реєстру іпотечних активів, 

так як Товариство випусків іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не здійснювало. 

До п.п.41-45. Змісту: Відсутня інформація про основні відомості про ФОН; Інформація 

про випуски сертифікатів ФОН; Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; Роз-

рахунок вартості чистих активів ФОН; Правила ФОН - так як Товариство сертифікати ФОН не 

випускало. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 28.12.1994 

4. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 100000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 2579 

9. 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 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

ком у національній 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 рахун-

ком у іноземній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749 

5) ІBAN 

 UA333057490000002600930000321 

6) поточний рахунок 

 UA333057490000002600930000321 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії 
Дата ви-

дачі 

Орган державної влади, що ви-

дав ліцензію 

Дата закін-

чення 

строку 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 на- АЕ №527219 09.09.2014 Міністерство освіти і науки Ук-  



вчаль-ними закладами, пов'язаних з 

одержанням професійної освіти на 

рівні кваліфікаційних вимог до 

про-фесійно-технічного навчання, 

пере-підготовки, підвищення ква-

ліфікації 

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, 

ба-гажу  автомобільним транспор-

том (дозволений вид робіт: внутрі-

шні перевезення пасажирів автобу-

сами) 

АЕ №267030 19.09.2013 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 

по-слуг 

 

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 децен-тралізації 

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 

госпо-дарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня 

оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії 

на його офіційному веб-сайті. Таким чином, замість бланку ліцензії на папе-

ровому носії підтвердженням набуття права на провадження виду господар-

ської діяльності, 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-

реробних підприємств (брухт чор-

них металів) на здійснення діяль-

ності з заготівлі, переробки мета-

лобрухту 

Акт №10/18 03.01.2018 Дніпропетровська обласна дер-

жавна адміністрація 

 

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 підприєм-ства, а 

також їх приймальні пункти, мають право здійснювати заготівлю, переробку 



та металургійну переробку металобрухту на підставі акту обсте-ження. Фор-

ма 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 

(виключно для потреб власного 

споживання чи промислової пе-

реробки) 

№04640414202

001319 

16.03.2020 Головне управління ДПС у 

Дніпропетровській області 

23.03.2025 

Опис 

Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного 

спо-живання чи промислової переробки) зареєстрована 16.03.2020 ро-

ку за реєстраційним номером 04640414202001319. Термін дії ліцензії: 

з 23.03.2020 року до 23.03.2025 року. 

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

має оскільки ліцензія видана на тривалий термін. У разі наявності по-

треби по закінченню терміну дії ліцензії, її дія буде подовжена. 

 

12. Відомості про участь емітента в інших 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 "Нижньодніпровсь-

кий трубопрокатний 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 обмеженою відповідальністю "ВАПНЯНА ФАБРИКА". Основний вид дія-

льності якого - виробництво вапна. Встановлено розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в ста-

тутний капітал ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" у сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, що у від-

сотковому співвідношенні дорівнює 100% від загального розміру статутного капіталу створю-

ваного Товариства. 

Учасники Товариства мають право: 

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

нодавством 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 Товарис-

тва; 

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

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

ством України; 

- 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 кредиторами, або його вартість.  



Учасники Товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що вхо-

дять до складу майна Товариства, у тому числі і на об'єкти, передані ними в якості вкладу в ста-

тутний капітал Товариства. 

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

піталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам.   

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

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

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

Учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька Учасників Товариства скорис-

таються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до 

розміру належних їм часток 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 Відкритого акціонерного товариства "Нижньодніпровський трубоп-

рокатний завод" (Протокол засідання №170 від 08.02.2007р.) було прийнято рішення щодо учас-

ті ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у ство-ренні господарського товариства у формі товариства з обме-

женою відповідальністю "ТРАНСКОМ-ДНІПРО". Ос-новний вид діяльності якого - пасажирські 

перевезення легковими автомобільним транспортом. Встановлено розмір вкладу ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" в статутний капітал ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" у сумі 23 400 (двадцять три ти-

ся-чі чотириста) гривень, що у відсотковому співвідношенні дорівнює 39% від загального роз-

міру 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 (диві-

денди); 

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

пит додаткову ін-формацію 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 Това-риства, а також суму прибутку від внесеної інвестиції в грошовій або товарній 

формі. Форма виплати вирішується зборами Учасників Товариства. 

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

Товариства одному або кільком Учасникам Товариства, а також третім особам. При цьому Уча-

сники Товариства користуються пере-важним правом купівлі частки (її частини) Учасника про-

порційно до розмірів своїх часток у статутному капіталі Товариства. 

Учасники Товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що вхо-

дять до складу майна Товариства, у тому числі і на об'єкти, передані ними в якості вкладу в ста-

тутний капітал Товариства. 

 

 



14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового агентс-

тва 

Ознака рейтинго-

вого агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або цін-

них паперів еміте-

нта 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

Товариство з обмеженою відповідальні-

стю "Рейтингове агентство "Екс-

перт-Рейтинг" 

уповноважене рей-

тингове агентство 

Оновлення рейтин-

гової оцінки еміте-

нта 10.12.2021 

uaВВ+ 

Опис  

Товариство з обмеженою відповідальні-

стю "Рейтингове агентство "Екс-

перт-Рейтинг" 

уповноважене рей-

тингове агентство 

Оновлення рейтин-

гової оцінки еміте-

нта 22.06.2021 

uaВВ+ 

Опис  

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 

1) Найменування 

 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ПОЛІКЛІНІКА" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49081, Дніпропетровська обл., Індустріальний р-н, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 

3) Опис 

Здійснює медичне обслуговування робітників та ветеранів Товариства з метою збере-

ження та укріплення здоров'я персоналу, надає амбулаторно-поліклінічну допомогу працівникам 

та ветеранам Товариства, працівникам підприємств та установ, з якими укладені договори, 

здійснює платну консультативно-діагностичну і лікувальну допомогу населенню, незалежно від 

територіальної належності та місця роботи.  

Завдяки сучасній матеріально-технічній базі, оснащенню діагностичним обладнанням і 

висококваліфікованим персоналом поліклініка має можливість надавати медичну допомогу на 

рівні європейських стандартів. 

 

 



16. Судові справи емітента 

 
№ 

з/п 
Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 №199/2831/18 Дніпровський апеля-

ційний суд 

Виродов Олександр 

Вікторович 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

- про визнання наказу про переве-

дення  незаконним, відновлення 

на посаді та виплату зарплати.  

Сума позову- 27 690,00 грн. 

 

Справа слуха-

ється в Дніпров-

ському  апеля-

ційному суді 

Опис: 

- 

2 №175/1829/20 Дніпропетровський 

районний суд Дніп-

ропетровської облас-

ті 

Браславська Наталія 

Олексіївна 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

- про відшкодування моральної 

шкоди, завданою смертю чолові-

ка 

Сума позову- 1 000 000,00 грн. 

 

Справа слуха-

ється у Дніпро-

петровському 

районному суді 

Дніпропетров-

ської області 

Опис: 

- 

3 №804/12027/13

-а 

Касаційний  адміні-

стративний  суд  у  

складі Верховного 

суду 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

Дніпропетровська  

митниця Міндоходів, 

Головне  управління 

Державної казначей-

ської служби України 

у м. Києві 

- про стягнення заборгованості за 

помилково сплачений  акцизний 

податок під час митного оформ-

лення товару. 

Сума позову- 5 742 777,20 грн. 

 

Справа на розг-

ляді в Касацій-

ному адмініст-

ративному  суді  

у  складі Вер-

ховного суду 

Опис: 

- 

4 №804/8656/17 Касаційний  адміні-

стративний  суд  у  

складі Верховного 

суду 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

Офіс великих плат-

ників податків Дер-

жавної фіскальної 

служби України 

- про визнання протиправним та 

скасування податкового повідо-

млення-рішення 

Сума позову- 2 915 904,00 грн. 

 

Справа на розг-

ляді в Касацій-

ному адмініст-

ративному  суді  

у  складі Вер-

ховного суду 

Опис: 

- 

5 №904/3330/19 Господарський суд 

Дніпропетровської 

області 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

ТОВ "Виробниче 

підприємство  "Ене-

ргополіс" 

- про повернення передплати, в  

звязку с поставкою обладнання, 

яке не відповідає умовам Дого-

вору 

Сума позову- 954 480, 00 грн 

 

Справа слуха-

ється в Госпо-

дарському суді 

Дніпропетров-

ської області 

Опис: 

- 

6 №160/10494/19 Касаційний адмініс-

тративний суд у 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

Головне управління 

Держгеокадастру у 

- про визнання дій протиправними, 

визнання протиправними та ска-

Справа на розг-

ляді в Касацій-



складі Верховного 

суду 

Дніпропетровській 

області,  Державне  

підприємство Центр 

Державного земель-

ного кадастру 

сування витягів інформації щодо 

суб`єкта та об`єкта земельних 

відносин, матеріалів до інформа-

ції щодо суб`єкта та об`єкта зе-

мельних відносин, зобов`язання 

вчинити певні дії 

ному адмініст-

ративному  суді 

у складі Верхо-

вного суду 

Опис: 

- 

7 № 160/7483/20 Касаційний адмініс-

тративний суд у 

складі Верховного 

суду 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

Офіс великих плат-

ників податків Дер-

жавної  податкової 

служби 

- про визнання протиправним та 

скасування податкових повідом-

лень-рішень 

Сума позову- 50748009,25 грн. 

 

Справа на розг-

ляді в Касацій-

ному адмініст-

ративному  суді 

у складі Верхо-

вного суду 

Опис: 

- 

8 №202/5086/20 Індустріальний  ра-

йонний  суд м. 

Дніпропетровська 

Тараборкіна Олена 

Миколаївна 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

- про поновлення на роботі та стя-

гнення середнього заробітку за 

час вимушеного прогулу 

13.12.2021 

-рішення Індуст-

ріального  рай-

онного суду м. 

Дніпропетров-

ська 

Опис: 

- 

9 №202/6998/20 Індустріальний  ра-

йонний  суд м. 

Дніпропетровська 

Дзюбенко Дмитро 

Володимирович 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

- про визнання незаконним та ска-

сування наказу про звільнення, 

визнання недійсним запису про 

звільнення 

Справа слуха-

ється в Індуст-

ріальному рай-

онному суді м. 

Дніпропетров-

ська 

Опис: 

- 

10 №202/6362/20 Касаційний цивіль-

ний  суд  у складі 

Верховного Суду 

Дзюбенко Дмитро 

Володимирович 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

- про визнання припиненими тру-

дові відносини у зв`язку зі звіль-

ненням 

Справа на розг-

ляді в Касацій-

ному цивільному 

суді у складі 

Верховного Су-

ду 

Опис: 

- 

11 №804/4297/16 Касаційний цивіль-

ний  суд  у складі 

Верховного Суду 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

Спеціалізована дер-

жавна податкова  

інспекція  з обслу-

говування великих 

платників у м. Дніп-

- про визнання протиправним та 

скасування податкового повідо-

млення-рішення 

Сума позову- 2659878 грн. 

 

Справа на розг-

ляді в Касацій-

ному цивільному 

суді у складі 

Верховного Су-



ропетровську Міжре-

гіонального голов-

ного управління ДФС 

ду 

Опис: 

- 

12 № 199/2437/21 Дніпровський апеля-

ційний суд 

Сидорчук Данил 

Олексійович 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

- про визнання незаконним та ска-

сування  наказу, стягнення пре-

мії    

Справа на розг-

ляді в Дніпров-

ському апеля-

ційному суді 

Опис: 

- 

13 № 202/2855/21 Індустріальний ра-

йонний  суд  м. 

Дніпропетровська 

Асоцький Віталій 

Михайлович 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

- про  скасування  наказу, понов-

лення на роботі та стягнення се-

реднього заробітку за час виму-

шеного прогулу    

Справа слуха-

ється в Індуст-

ріальному рай-

онному суді м. 

Дніпропетров-

ська 

Опис: 

- 

14 № 199/4766/21 Амур-Нижньодніпро

вський  районний  

суд м. Дніпропет-

ровська 

Сидорчук Данил 

Олексійович 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

- про скасування наказу про звіль-

нення, встановлення на роботі, 

стягнення середнього заробітку за 

час вимушеного прогулу 

Справа слуха-

ється в 

Амур-Нижньодн

іпровському 

районному суді 

м. Дніпропет-

ровська 

Опис: 

- 

15 № 202/4632/21 Індустріальний  ра-

йонний суд м. Дніп-

ропетровська 

Ярошенко Владислав 

Анатолійович 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

- про встановлення на роботі, стя-

гнення зарплатні за час вимуше-

ного прогулу 

Справа слуха-

ється в Індуст-

ріальному рай-

онному суді м. 

Дніпропетров-

ська 

Опис: 

- 

 

16 № 904/9116/21 Господарський  суд 

Дніпропетровської 

області 

ТОВ "Перша Укра-

їнська монтажна 

компанія" 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

- Про стягнення  заборгованості та 

штрафних санкцій по Договору. 

Сума позову- 360940,09 грн. 

Справа слуха-

ється в Госпо-

дарському суді 

Дніпропетров-

ської області 

Опис: 

- 

17 № 904/9332/21 Господарський  суд ПП "Виробничо ко- ПАТ "ІНТЕРПАЙП - Про визнання недійсним п.5. доп. Справа слуха-



Дніпропетровської 

області 

мерційна фірма 

"АКМА" 

НТЗ" угоди  №2 в частині зміни Дода-

тку №5 та  №6 

ється в Госпо-

дарському суді 

Дніпропетров-

ської області 

Опис: 

- 

18 № 904/9667/21 Господарський  суд 

Дніпропетровської 

області 

ТОВ "Перша Укра-

їнська монтажна 

компанія" 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

- Про стягнення  заборгованості та 

штрафних санкцій по Договору. 

Сума позову- 459180,77 грн. 

Справа слуха-

ється в Госпо-

дарському суді 

Дніпропетров-

ської області 

Опис: 

- 

19 № 904/8883/21 Господарський  суд 

Дніпропетровської 

області . 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

ПП "Виробничо ко-

мерційна фірма 

"АКМА" 

- Про стягнення штрафних санкцій 

за несвоєчасне виконання робіт 

по Договору. Сума позову- 

1971701,1 грн.  

Справа слуха-

ється в Госпо-

дарському суді 

Дніпропетров-

ської області 

Опис: 

- 

20 № 908/3598/21 Господарський  суд 

Запорізької області 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

ТОВ "Запорізький 

тепловозоремонтний 

завод" 

- Про стягнення передплати та зо-

бов'язання  повернення майна. 

Сума позову -800 000,00 грн.  

Справа слуха-

ється в Госпо-

дарському суді 

Запорізької ї 

області 

Опис: 

- 

21 № 908/3596/21 Господарський  суд 

Запорізької області 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" 

ТОВ "Запорізький 

тепловозоремонтний 

завод" 

- Про стягнення передплати та зо-

бов'язання  повернення майна. 

Сума позову-800000,00 грн. 

Справа слуха-

ється в Госпо-

дарському суді 

Запорізької ї 

області 

Опис: 

- 



XІ. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Товариство - це сукупність основних цехів, глибоко переплетених між собою системою техно-

логічних, економічних та комунікаційних зв'язків. Діюча в Товаристві організаційна структура 

управління передбачає централізацію функціональних зв'язків, що забезпечує безперебійну ро-

боту основних цехів. У цих умовах кожна функціональна служба являє собою динамічну струк-

турну одиницю, що забезпечена кадрами відповідної кваліфікації, необхідними фінансовими 

ресурсами, що дає змогу маневрувати в роботі та якісно використовувати функціональні обов'я-

зки з централізованого обслуговування усіх основних цехів як одного цілого виробництва.  

Товариство має у своєму складі: 

1. Два товаровиробничні цехи, а саме: колесопрокатний цех та ремонтно-механічний цех. А та-

кож допоміжні цехи: цех підготовки металургійного виробництва, транспортний цех, мартенів-

ський цех. 

Функції цехів: 

- колесопрокатний цех (КПЦ) - виготовляє суцільнокатані колеса, бандажі (локомотивні, трам-

вайні, для вузької колії, для метрополітену), центри для тепловозів та електровозів, а також кі-

льцеві вироби; 

- ремонтно-механічний цех - забезпечує своєчасне та якісне виготовлення запасних частин, про-

катного інструменту та змінного обладнання, згідно з номенклатурними планами та відомостями 

капітальних ремонтів основних цехів підприємства; 

- цех підготовки металургійного виробництва - виконує встановлені обсяги з відвантаження ме-

таловідходів відповідно до планів, замовлень, договорів, графіків, чинних стандартів та техніч-

них умов за найменших витрат матеріальних, фінансових та трудових ресурсів; 

- транспортний цех - забезпечує якісне та своєчасне виконання плану вантажоперевезень, вико-

нання заявок підрозділів підприємства та контрагентів відповідно до укладених договорів; 

- мартенівський цех - виконував номенклатуру замовлень з виробництва виплавки сталі для 

трубопрокатних та колесопрокатних цехів відповідно до чинних міждержавних стандартів та 

ТУ. 

2. Відділ планування виробництва і постачань залізничної продукції здійснює планування ви-

робництва та поставок залізничної продукції, складання та контроль дотримання графіків виро-

бництва залізничної продукції; підготовка планів, розрахунок бюджетів та контроль їх виконан-

ня за виробничими майданчиками, що виробляють залізничну продукцію. 

3. Служба директора технічного до складу якої входять: відділ засобів неруйнівного контролю; 

відділ технічного контролю; відділ з металознавства, рекламаційної роботи та запитами спожи-

вачів; відділ сертифікації, стандартизації та якості; відділ розробки нових продуктів; центральна 

випробувальна лабораторія; головний метролог. 

Основними функціями служби є забезпечення функціонування та постійного покращення Сис-

теми управління якістю на заводі, а також забезпечення нормативною, технологічною та метро-

логічною підготовками виробництва, реалізація комплексних програм з усіх напрямків розробки 

та впровадженню нових видів продукції, підвищення якості продукції, що випускається, удо-

сконаленням технології виробництва і скорочення витрат основної сировини та матеріалів. 

4. Управління з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища до складу 

якого входять: відділ охорони праці; відділ екології та промислової санітарії; об'єктова пожеж-

но-газорятівна служба.  

Основними функціями Управління є забезпечення виконання правових, організацій-

но-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілактичних за-

ходів, спрямованих на попередження нещасних випадків, професійних захворювань та аварій в 

процесі праці. 

5. Служба головного інженера до складу якої входять: група з узгодження документації; ремон-



тний цех; служба головного енергетика: теплотехнічна лабораторія та цех енергозабезпечення; 

відділ модернізації устаткування, відділ бюджетування та організації ремонтів, центр засобів 

зв'язку. 

Основними функціями служби є забезпечення заводу усіма видами енергії, своєчасного ремонту 

електро- та механоустаткування, електроустановок, повітряних та кабельних мереж, реалізація 

план-графіка проведення ремонтно-будівельних заходів, безперебійної роботи засобів зв'язку та 

систем сигналізації. 

6. Управління по роботі з персоналом до складу якого входять: відділ кадрів; відділ розвитку 

персоналу; група з оплати; група з організаційного розвитку; адміністративно - господарський 

відділ. 

Основними функціями служби є удосконалення організаційно-функціональної структури управ-

ління та штатного розкладу Товариства, забезпечення ефективного функціонування процесів 

укомплектування та підбору персоналу всіх підрозділів заводу. Аналіз ефективності  та удо-

сконалення діючої інтегрованої системи оплати праці, форм та методів мотивації  персоналу. 

7. Управління з фінансів, економіки та інформаційних технологій до складу якого входять: фі-

нансовий відділ; економічний відділ; група інформаційних технологій, а також підрозділи голо-

вного бухгалтера: відділ з обліку виробничої собівартості та фінансової звітності, відділ подат-

кового обліку та планування. 

Основними функціями Управління є організація економічної та фінансової роботи Товариства, 

дотримання єдиних методологічних основ ведення бухгалтерського обліку. 

8. Управління матеріально-технічного забезпечення до складу якого входять: відділ допоміжної 

реалізації; відділ матеріально-технічного забезпечення; складське господарство; група кошто-

рисно - фінансових розрахунків. 

Основними функціями Управління є організація та контроль забезпечення заводу матеріалами, 

сировиною, ГСМ, обладнанням, запасними частинами, реалізація інвестиційних заходів відпо-

відно виробничої програми, організація вивантаження та зберігання ТМЦ на складах. 

9. Управління з економічної безпеки займається організацією розробки та реалізації комплексу 

заходів із забезпечення безпеки заводу, перетин виявлених і профілактика можливих порушень 

безпеки. 

10. Управління адміністративного забезпечення до складу якого входять:  відділ загальногос-

подарської та адміністративної діяльності; палац культури "Металург"; дитячий оздоровчий та-

бір; обладнаний за останнім словом медичної техніки Відокремлений підрозділ - Поліклініка 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

Основними функціями служби є розробка та впровадження заходів, спрямованих на удоскона-

лення  і розвиток соціальної інфраструктури. 

11.  Апарат Голови Правління до склада якого входить: юридичний відділ, машинобудівний 

комплекс, музей, відділ корпоративних відносин та помічник Голови Правління. 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду: 

11.1. Скасували наступні посади: 

- начальник управління з планування (м. Дніпро); 

- директор виробничого комплексу (м. Дніпро); 

- операційний директор; 

- директор з якості та технології; 

- директор з персоналу; 

- директор з адміністративно-господарських питань; 

- директор з безпеки 

11.2. З структури підприємства вийшли: 

- виробничий комплекс (м. Дніпро) Трубного дивізіону; 

- управління з планування (м. Дніпро); 

- служба директора з якості та технології; 

- служба директора з персоналу; 



- служба комерційного директора; 

- служба директора з адміністративно-господарських питань; 

11.3. На базі служби директора з якості та технології створили службу директора технічного. 

11.4. На базі служби директора з персоналу створили управління по роботі з персоналом. 

11.5. На базі служби комерційного директора створили управління матеріально-технічного за-

безпечення. 

11.6. На базі служби директора з адміністративно-господарських питань створили управління 

адміністративного забезпечення. 

11.7. На базі служби директора з безпеки створили управління з економічної безпеки. 

11.8. Введені наступні посади з безпосереднім підпорядкуванням Голові Правління: 

- начальник управління по роботі з персоналом; 

- начальник управління адміністративного забезпечення; 

- директор з економічної безпеки; 

- директор технічний. 

11.9. Перепідпорядковані безпосередньо Голові Правління: 

- колесопрокатний цех; 

- ремонтно-механічний цех; 

- цех підготовки металургійного виробництва; 

- мартенівський цех; 

- відділ планування, контролю та аналізу виробництва; 

- транспортний цех 

11.10. Введені до апарату Голови Правління: 

- директор комплексу з машинобудування; 

- відділ планування, контролю та аналізу виробництва; 

- юридичний відділ. 

12. У складі служби директора технічного: 

12.1. скасовано наступні підрозділи: 

- група розробок та досліджень нових видів залізничної продукції; 

- відділ розробки технології та сертифікації; 

- відділ металознавства та запитів споживачів; 

12.2. створено наступні підрозділи: 

- відділ з металознавства, рекламаційної роботи та запитам споживачів; 

- відділ сертифікації, стандартизації та якості;  

- відділ розробки нових продуктів. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чи-

сельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисель-

ність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), 

фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, 

його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова про-

грама емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операцій-

ним потребам емітента 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2021 рік склала 2 579 

чол., в тому числі чисельність відокремленого підрозділу Поліклініка ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - 

117 чол.    

Середньооблікова чисельність працівників за 2021 рік у порівнянні з 2020 роком зменшилася на 

1540 чол. (-37,40%). 

Кількість позаштатних осіб, які працюють за сумісництвом - 104 чол.  

Кількість осіб, які працюють на умовах неповного робочого часу (за власним бажанням) - 46 

чол.   

Фонд оплати праці за звітний рік склав  561 844 тис.грн. Фонд оплати праці в звітному році 



зменшився на 22% відносно попереднього року за рахунок зниження чисельності працівників у 

2021 р. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАДРОВУ ПОЛІТИКУ ТОВАРИСТВА. 

Кадрова політика Товариства спрямована на забезпечення поточних та довгострокових потреб 

підприємства необхідною кількістю робітників та службовців відповідних професій та кваліфі-

кації. Основні засади цієї політики, напрямки та порядок її реалізації визначені стандартами 

підприємства у Системі менеджменту якості (управління якістю), знаходять відображення у ко-

лективному договорі та у розпорядно-організаційних документах керівництва Товариства. Від-

повідно, на підприємстві плануються та здійснюються заходи з залучення, закріплення та під-

вищення кваліфікації кадрів.  

Кадровою службою Товариства встановлені та підтримуються  зв'язки із загальноосвітніми, 

професійно-технічними та вищими учбовими закладами, спеціалізованими закладами фахової 

підготовки та працевлаштування.  

Для учнів та студентів щорічно влаштовуються ознайомчі екскурсії на підприємство. За відпо-

відними договорами та домовленостями учні ПТУ та студенти вузів залучаються до прохо-

дження на підприємстві учбово-виробничої практики з можливістю отримати під час практики 

робітничої професії, попрацювати за обраною спеціальністю, додатково заробити у вільний від 

навчання час.  

Співробітники Товариства мають можливість отримати вищу технічну освіту в Національній 

металургійній академії України, а також у коледжі при академії на заочній формі навчання. На-

вчання ведеться в рамках Програми розвитку співробітників ІНТЕРПАЙП і на 100% фінансу-

ється з бюджету Товариства. За даною програмою у 2021 році 3 робітників підприємства всту-

пили на навчання для здобуття вищої освіти. 

Для забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам в Товаристві прово-

диться планомірна робота по підвищенню кваліфікації працівників. Ця робота здійснюється як 

безпосередньо на підприємстві, так і у сторонніх закладах фахової освіти.  

У власному учбовому центрі Товариства працюють постійно-діючі та цільові курси підвищення 

кваліфікації, на яких у 2021 році підвищено кваліфікацію 230 працівників. Іще 443 працівників 

пройшли навчання у закладах ТОВ "УК" "ДНІПРОБУД", ДП "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕ-

РТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ", ПрАТ "Український Науково-Дослідний Інститут 

Неруйнівного Контролю", ТОВ "ТЕХНІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ", ТОВ 

"Р.ІНДАСТРІ СЕРВІС", НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЦЗ та БЖД Дніпропетровської області 

та інші. 

Протягом 2021 року 33 робітникам-учням вперше присвоєні кваліфікаційні розряди, 132 робіт-

никам був підвищений кваліфікаційний розряд, 418 працівника опанували другу професію.  

В Товаристві затверджена та діє система безупинного виробничо-технічного навчання робітни-

ків, керівників і фахівців, що дає можливість виключити допуск до самостійної роботи осіб, які 

не пройшли необхідне навчання. 

Для проведення роботи по підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації кадрів, Товари-

ство, в цілому, має необхідну учбово-матеріальну базу, у повному обсязі забезпечене необхід-

ними навчальними планами і програмами, наочним приладдям та технічними засобами навчан-

ня. Із числа досвідчених і кваліфікованих працівників цехів та служб Товариства підібраний, 

навчений і затверджений склад викладачів теоретичного і виробничого навчання. 

На підставі наявності усього вищевикладеного Міністерством освіти і науки України в 2013 році 

видана ліцензія серії АЕ №267030 на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'яза-

них з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного 

навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації. 

При навчанні робітників професіям, які контролюються органами Держпромміськ нагляду, за-

стосовується тільки курсова форма підготовки. Для проведення навчання в цих групах залуча-

ються викладачі, які пройшли спеціальне навчання й атестовані на знання відповідних Правил, 



відповідно до вимог Типового положення про навчання питанням охорони праці. 

Професійна підготовка здійснюється по навчальних робочих програмах, які оновлюються 1 раз у 

п'ять років провідними спеціалістами на підставі типових програм Міністерства освіти і науки 

України. Робочі навчальні програми затверджуються директором з персоналу. 

Як інструкторів виробничого навчання залучають висококваліфікованих робітників, що мають 

стаж роботи з професії не менше 3-х років. Як викладачів теоретичного навчання залучаються 

висококваліфіковані фахівці, керівники, майстри, які мають профільну вищу освіту, стаж роботи 

з профілю виробництва - не менше 3-х років, що пройшли навчання психолого-педагогічного 

мінімуму й атестовані з питань охорони праці. У 2021 підвищили кваліфікацію 15 викладачів 

теоретичного навчання і 15 інструкторів виробничого навчання на курсах психоло-

го-педагогічного мінімуму ДП "ДІПРО". 

Усі навчальні програми для підготовки персоналу підприємства мають розділи "Охорона праці", 

"Система керування якістю", "Система екологічного менеджменту". 

На заводі діє затверджена Політика в області якості. Весь персонал структурних підрозділів То-

вариства ознайомлений з діючою політикою. 

Усі працівники проходять періодичне навчання і підвищення кваліфікації на виробни-

чо-технічних курсах, курсах цільового призначення.  

Навчання персоналу здійснюється по наступним видам: 

- первинна професійна підготовка; 

- перепідготовка; 

- підвищення кваліфікації: на виробничо-технічних курсах; курсах цільового призначення. 

Періодичність підвищення кваліфікації регламентується - не рідше 1-го разу в п'ять років. 

Окремими документами регламентується: порядок навчання й атестації зварників, що беруть 

участь у виробництві труб, що відповідають ДСТ, ТУ, DІN, АРІ 5L; добір, навчання, атестація і 

сертифікація персоналу, який здійснює неруйнівний контроль продукції. 

На підставі протоколів здачі кваліфікаційних іспитів кожному робітнику, який пройшов нав-

чання, видається посвідчення, свідоцтво чи сертифікат установленого зразку. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнахо-

дження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі 

емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Найменування об'єднання: Об'єднання підприємств "Укртрубопром" (код за ЄДРПОУ 

13463115). 

Місцезнаходження об'єднання: вул. Каштанова, буд. 35, м. Дніпро, 49600, Україна. 

Об'єднання підприємств "Укртрубопром" (далі - Об'єднання) утворено юридичними особами 

України відповідно до Установчого договору від 08.10.1991 року. Об'єднання на добровільній 

основі об'єднує підприємства - юридичні особи, що здійснюють свою діяльність у трубній під-

галузі. Основною метою Об'єднання є консолідація і координація виробничих та економічних 

інтересів учасників для досягнення високої ефективності їх діяльності. Предметом діяльності 

Об'єднання є: 

- представлення і захист виробничих, науково-технічних, професійних, соціальних та інших за-

гальних інтересів учасників Об'єднання в органах державної влади та управління, суспільних, 

зовнішньоекономічних, міжнародних і інших організаціях, а також при розробці нових законо-

давчих актів, державних програм розвитку трубних підприємств, стратегії розвитку підгалузі;  

- інформаційне забезпечення учасників Об'єднання узагальненою інформацією про підсумки 

роботи підприємств Об'єднання і гірничо-металургійного комплексу в цілому, поточне інфор-

мування про стан виробництва, а також про нові законодавчі акти та інші документи вищих ор-

ганів влади, що впливають на роботу трубної підгалузі;  

- вивчення та аналіз кон'юнктури зовнішнього і внутрішнього ринків трубної продукції, надання 

цієї інформації учасникам Об'єднання;  

- представлення і захист інтересів учасників Об'єднання в конфліктних ситуаціях при вирішенні 



спірних питань. ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є одним із засновників (учасників) Об'єднання. Інфо-

рмація про цей факт внесена до ЄДРПОУ.  

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, ус-

тановами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяль-

ності 

Товариство самостійно здійснює господарську діяльність та не проводить спільної діяльності з 

іншими організаціями, підприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду не над-

ходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Перерахунок іноземних валют. 

Операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у функціональній валюті 

за курсом, що діє дату здійснення операції (на дату визнання активів). Монетарні активи і зо-

бов’язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсом, 

що діє дату балансу. Всі курсові різниці, що виникають від такого перерахунку, відображаються 

у прибутках та збитках. Немонетарні статті, які оцінюються за первісною вартістю в іноземній 

валюті, обліковуються за курсом, діючим на початок дня дати їх виникнення. 

Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, обліковують-

ся за курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості. 

 

Основні засоби. 

Після первинного визнання за собівартістю основні засоби оцінюються за справедливою варті-

стю на дату переоцінки за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення ко-

рисності.  

Переоцінка здійснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих розбіжностей між 

справедливою вартістю переоціненого активу та його балансовою вартістю. При проведенні пе-

реоцінки основних засобів, накопичена амортизація елімінується проти первісної вартості 

об’єкту і така чиста вартість порівнюється із переоціненою вартістю об’єкта. 

Збільшення балансової вартості, що виникає внаслідок переоцінки, відноситься до іншого суку-

пного доходу та накопичується в складі резерву з переоцінки в складі власного капіталу в бала-

нсі, за винятком сум, що компенсують зменшення вартості активу, раніше відображеного у 

прибутках та збитках. В цьому випадку сума збільшення вартості такого активу відображається 

у прибутках та збитках. Зменшення балансової вартості відображається у звіті про сукупний до-

хід за винятком випадків, коли зменшення балансової вартості компенсує попередні збільшення 

балансової вартості цих же активів і відображається через зменшення резерву переоцінки. Доо-

цінка основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'-

єкта основних засобів пропорційно нарахованій амортизації. Після вибуття активу відповідна 

сума, включена до резерву переоцінки, переноситься до складу нерозподіленого прибутку. 

Первісна вартість основного засобу складається з ціни придбання або вартості будівництва, ін-

ших прямих витрат для введення активу в експлуатацію, витрат на позики та очікуваних витрат 

на виведення активу з експлуатації. Ціна купівлі або вартість будівництва основного засобу яв-

ляє собою суму сплачених коштів та справедливу вартість іншої винагороди, понесеної в ході 

придбання основного засобу.  



Об’єкт основних засобів вибуває після його реалізації або коли одержання економічних вигод 

від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що вини-

кають у зв’язку з вибуттям активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від ви-

буття активу і його балансовою вартістю) включаються до прибутків та збитків за рік у якому 

актив був знятий з обліку. 

Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів 

аналізуються наприкінці кожного звітного року й коригуються в разі необхідності. 

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом протягом корисного 

строку використання активу. Амортизація основних засобів розраховується з урахуванням таких 

термінів корисного використання активів: 

 

Будівлі  5-80 років 

Машини та обладнання  3-45 років 

Транспортні засоби та інші основні за-

соби 

3-25 років 

Інструменти та інвентар       3-28 років 

Інші основні засоби         3-25 років 

 

Витрати на капітальні реконструкції та ремонти складаються з вартості активів, що заміщують 

існуючий, або частини активу, витрат на діагностику та огляд. Коли актив або частина активу, 

що амортизується окремо, списується та заміщується іншим та, ймовірно, що Товариство в по-

дальшому отримуватиме майбутні економічні вигоди від цього активу, то витрати капіталізу-

ються. Якщо частина активу не обліковується як окремий компонент, то для оцінки балансової 

вартості заміщеного списаного активу використовується вартість активу, що заміщує існуючий. 

Усі інші витрати з ремонту відносяться до витрат в тому періоді, коли вони фактично понесені. 

 

Витрати на позики. 

Витрати на позики, що прямо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфі-

каційного активу капіталізуються протягом будівництва до моменту, коли активи стають при-

датними до їх запланованого використання (комерційного виробництва). У разі, якщо позика 

отримана спеціально для фінансування проекту, понесені процентні витрати капіталізуються як 

частина вартості створеного активу. У разі наявності у короткостроковому періоді надлишкових 

фінансових ресурсів від отриманої позики, дохід, що виникає від цих коштів капіталізується та 

зменшує суму капіталізованих витрат за цією позикою. У разі, коли використані на фінансуван-

ня конкретного проекту кошти складають частину позик загального призначення, сума відсотків 

до капіталізації розраховується з використанням середньозваженої ставки всіх пов’язаних з 

проектом відсоткових позик Товариства за період. Всі інші витрати на позику відносяться до 

витрат періоду, коли вони понесені. 

Витрати на позики складаються з процентних та інших витрат, що несе Товариство у зв’язку з 

отриманням позики. 

 

Нематеріальні активи. 

Нематеріальні активи в основному складаються з програмного забезпечення. Після первісного 

визнання нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої 

амортизації та накопичених збитків від знецінення. Терміни та методи нарахування амортизації 

переглядаються на кінець кожного фінансового року. 

Амортизація нематеріальних активів розраховується прямолінійним методом протягом очікува-

ного терміну корисного використання, що оцінюється для кожного з типів нематеріальних акти-

вів окремо і становить від 2 до 9 років. Строки і порядок амортизації нематеріальних активів 

аналізуються, як мінімум, наприкінці кожного звітного року. Балансова вартість нематеріальних 



активів переглядається на предмет зменшення корисності, коли події або зміни умов викорис-

тання вказують на те, що балансова вартість таких активів не може бути відшкодована. 

 

Зменшення корисності нефінансових активів. 

На кожну звітну дату Товариство проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення ко-

рисності активів. За наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічного тесту-

вання Товариство визначає суму відшкодування активу. Сума відшкодування активу є більшою 

із двох величин: справедливої вартості активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за міну-

сом витрат на реалізацію і цінності від його використання. 

Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує 

надходження коштів і таке надходження коштів, в основному, не залежить від інших активів або 

груп активів. 

Коли балансова вартість активу чи одиниці, що генерує грошові потоки, перевищує суму його 

відшкодування, вважається, що корисність активу зменшилася, і його вартість списується до 

суми відшкодування. При оцінці вартості використання, очікувані грошові потоки дисконту-

ються до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконту до оподатковування, що 

відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й ризики властиві цьому активу. При 

визначені справедливої вартості за мінусом витрат на реалізацію, використовується відповідна 

модель оцінки.  

Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутках та збитках, окрім майна попередньо 

переоціненого, вартість переоцінки якого відображалась у власному капіталі. У цьому випадку 

зменшення корисності активів визнається у власному капіталі (зменшення резерву переоцінки) у 

сумі, що не перевищує суму попередньої дооцінки. 

На кожну звітну дату здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від зменшення кори-

сності, визнаний щодо активу раніше, вже не існує, або зменшився. При наявності таких ознак 

Товариство оцінює суму відшкодування активу. Збиток від зменшення корисності, визнаний для 

активу в попередніх періодах, сторнується в тому випадку, якщо змінилися попередні оцінки, 

застосовані для визначення суми відшкодування активу з моменту визнання останнього збитку 

від зменшення корисності. У такому випадку балансова вартість активу збільшується до суми 

його відшкодування. Збільшена балансова вартість активу внаслідок сторнування збитку від 

зменшення корисності не повинна перевищувати балансову вартість (за мінусом амортизації), 

яку б визначили, якщо збитки від зменшення корисності активу не визнались в попередні роки. 

Сторнування збитку від зменшення корисності визнається у прибутках та збитках за винятком 

випадків, коли актив відображається за переоціненою вартістю. У таких випадках сторнування 

відображається як дооцінка. 

 

Фінансові активи. 

Фінансові активи первісно визнаються Товариством за справедливою вартістю плюс транзак-

ційні витрати. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є 

ціна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише тоді, коли існує рі-

зниця між справедливою вартістю та ціною угоди, і при цьому справедлива вартість визнача-

ється за подібними угодами на ринку або методом оцінки, який базується на відкритих ринкових 

даних 

В подальшому фінансові активи оцінюються: 

- за амортизованою собівартістю (бізнес – модель Holdto Collect); 

- за справедливою вартістю з відображенням змін через інший сукупний дохід - FVOCІ (бізнес – 

модель Holdto Collectand Sell); або 

- за справедливою вартістю з відображенням змін через прибуток або збиток – FVTPL. 

З метою визначення класифікації та принципів обліку фінансових активів, Товариство прово-

дить класифікаційний тест характеристик контрактних грошових потоків фінансових активів (чи 



складають контрактні потоки за фінансовими активами лише погашення основної суми та від-

сотків за активом) та визначає бізнес-модель управлення фінансовими активами. 

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання 

обох зазначених нижче умов: 

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових ак-

тивів для одержання договірних грошових потоків (Holdto Collect);  

- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто ви-

платами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

Товариство групує свої фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю, за 

наступними категоріями: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; дебіторська 

заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів, інша дебіторська заборгованість, грошо-

ві кошти та їх еквіваленти, фінансові інвестиції. 

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі од-

ночасного дотримання обох зазначених нижче умов: 

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одер-

жання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів (Holdto 

Collectand Sell);  

- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто ви-

платами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не 

оцінюється за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний 

дохід. 

Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Менеджмент 

має право на власний розсуд прийняти безвідкличне рішення про відображення в іншому суку-

пному доході подальших змін у справедливій вартості інвестиції в інструмент власного капіта-

лу, який не утримується для продажу.  

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається фінансовим акти-

вом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, коли Това-

риство набуває безумовне юридичне право отримати грошові кошти, та оцінюється за справед-

ливою вартістю в момент визнання.  

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості відноситься заборгованість дебіторів, яка 

не включена в дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, але повинна відобра-

жатися у складі оборотних активів.  

Визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи аналогічних 

фінансових активів) припиняється у випадку: 

а) закінчення строку дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу; 

б) якщо Товариство передало права на отримання грошових потоків від активу з одночасним 

прийняттям на себе зобов’язання їх виплатити у повному обсязі третій особі без суттєвих за-

тримок за угодою про передачу, і при цьому: 

- Товариство також передало в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням актива-

ми; 

- або Товариство не передало та не залишило в основному всі ризики та вигоди володіння акти-

вом, але припинило здійснювати його контроль. 

Коли Товариство передало права на одержання грошових коштів від активів або коли ним укла-

дено угоду про передачу, але при цьому не передані і не утримані переважно всі ризики та ви-

годи від активу, а також не переданий контроль над активом, актив визнається в межах безпере-

рвної участі Товариства в активі. У цьому випадку Товариство також визнає пов’язане з цим зо-

бов’язання. Переданий актив та відповідне зобов’язання оцінюються на тій основі, що відобра-

жає права та обов’язки, які залишаються за Товариством. 

Фінансові активи обліковуються за мінусом резерву під очікувані збитки. У випадку суттєвого 

зростання кредитного ризику за фінансовим активом на звітну дату та/або настання безпосеред-



нього випадку знецінення, Товариство розраховує резерв під очікувані кредитні збитки на весь 

строк дії фінансового активу. Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за фінансовим ін-

струментом не зазнав суттєвого зростання з моменту первісного визнання, то резерв під очіку-

вані збитки розраховується Товариством виходячи з 12-місячних очікуваних кредитних збитків 

зі звітної дати. У випадку, якщо за такими активами контрактний строк дії є меншим за 12 міся-

ців, то резерв визначається виходячи з очікуваних збитків протягом такого контрактного строку. 

Дебіторська заборгованість  у фінансовій звітності відображається за мінусом резерву під очі-

кувані кредитні збитки. 

Резерв під очікувані кредитні збитки (резерв сумнівних боргів) щодо дебіторської заборгованос-

ті визначається на дату звітності з застосуванням матричного підходу класифікації дебіторської 

заборгованості у розрізі окремих її видів щодо строків її непогашення з використанням відпові-

дної ставки відсотка для створення резерву. Ставка резервування для кожного строку непога-

шення визначається на підставі історичної інформації щодо прострочень та списань дебіторської 

заборгованості, але також враховує очікувані зміни в погашенні дебіторської заборгованості 

внаслідок макроекономічних змін, платоспроможності та поведінці дебіторів тощо. Товариство 

на регулярній основі (принаймні, раз на рік) здійснює аналіз актуальності застосованих ставок 

резервування та, за необхідності, переглядає їх. 

У разі наявності ознак знецінення окремих сум дебіторської заборгованості резерв сумнівних 

боргів під такі суми розраховується на підставі індивідуального розрахунку, що враховує об-

ставини та можливість отримання коштів від цих контрагентів. 

Зміна балансової вартості резерву сумнівних боргів відображається у складі інших операційних 

витрат або доходів (відповідно для збільшення або зменшення резерву протягом звітного періо-

ду). 

 

Фінансові зобов’язання. 

Фінансові зобов’язання класифікуються Товариством у розрізі наступних груп: фінансові зо-

бов’язання за справедливою вартістю через прибуток та збиток, кредити та запозичення та де-

ривативи. Товариство визначає класифікацію своїх фінансових зобов’язань при первісному ви-

знанні. 

При первісному визнанні всі фінансові зобов’язання визнаються за справедливою вартістю та, у 

випадку кредитів та запозичень, з урахуванням прямих витрат, пов’язаних з операцією. 

Після первісного визнання кредити та позики обліковуються за амортизованою вартістю з ви-

користанням методу ефективної ставки відсотку. 

Прибутки та збитки визнаються у звіті про сукупний дохід при списанні зобов’язання та під час 

амортизації зобов’язання за методом ефективної ставки відсотку. Амортизована вартість розра-

ховується з урахуванням премії або дисконту, наданих при придбанні, та доходів чи витрат, що 

включаються у розрахунок ефективної ставки відсотку. Амортизація за методом ефективної 

ставки відсотку включається до фінансових витрат у звіті про сукупний дохід. 

Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення 

строку погашення відповідного зобов’язання. 

При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же кре-

дитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого 

зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відобража-

ється в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у звіті про сукупний дохід. 

 

Запаси. 

Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що Товариство отримає в майбутньо-

му економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визна-

чена. 

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). 



Оцінка запасів здійснюється Товариством на трьох етапах руху запасів у виробничому  циклі 

підприємства: 

- при надходженні запасів; 

- при вибутті запасів; 

- на дату складання фінансової звітності. 

Придбані( отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Пер-

вісна вартість запасів є собівартістю запасів, яка складається з ціни придбання, суми ввізного 

мита та суми інших податків, витрат на транспортування, вартості робіт з навантаження та роз-

вантаження, інших витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до 

стану, в якому вини придатні для використання у запланованих цілях. 

При відпуску запасів у виробництво, продажу  та іншому вибутті оцінку  проводити за  мето-

дом ФІФО, оцінка вибуття для незавершеного виробництва,  напівфабрикатів та готової проду-

кції здійснюється за методом середньозваженої собівартості.     

На дату балансу в бухгалтерському обліку підприємства запаси відображаються за найменшою з 

двох оцінок: за собівартістю чи чистою вартістю реалізації. 

Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльнос-

ті за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва і реалізацію. 

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу: 

- очікувана ціна їх продажу знизилася; 

- продукція (товари) залежалися і не користуються попитом у покупців; 

- продукція (товари) частково втратили свою первісну вартість; 

- запаси іншим чином втратили первісно очікувану  економічну вигоду. 

Уцінка вартості запасів здійснюється шляхом створення резерву (забезпечення) знецінення за-

пасів. 

Нарахування резерву здійснюється на кінець кожного звітного періоду, виходячи з оцінки чистої 

вартості реалізації. 

Для цілей аналізу наявності знецінення запасів вони поділяються на дві категорії: 

категорія 1 – запаси ціни реалізації яких є відносно доступними. Для розрахунку чистої вартості 

реалізації використовуються найбільш надійні ресурси, які є в наявності на дату оцінки: 

прайс-листи, тарифи, економічні  огляди, дані аукціонів тощо. При цьому враховуються події 

після звітної дати, які надають додаткову інформацію про умови, які існували на кінець звітного 

періоду. У разі отримання інформації про реалізацію (чи майбутню реалізацію) запасів по ціні 

нижче собівартості, такі запаси знецінюються до чистої вартості реалізації на дату балансу.  

категорія 2 –  запаси за якими досить складно знайти у вільному доступі ринкові ціни. Виявлен-

ням товарно-матеріальних цінностей, що підлягають уцінці за категоріями паливно-мастильних 

матеріалів, проволоки, заготовки та лому, а також проведенням їх уцінки займаються постійно 

діючі комісії по оцінці вартості. 

Чиста вартість реалізації сировини та матеріалів, які використовуються в процесі виробництва 

готової продукції, базується на ринковій ціні реалізації цієї готової продукції.  

Якщо на дату складання фінансової звітності собівартість запасів перевищує чисту вартість реа-

лізації, Товариство здійснює знецінення запасів. Знецінення запасів визначається за кожним но-

менклатурним номером.  

 

Оренда. 

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, ґрунтується на ана-

лізі змісту угоди. При цьому на дату початку угоди потрібно встановити, чи залежить її вико-

нання від використання конкретного активу або активів, і чи переходить право користування 

активом у результаті цієї угоди. На початку строку оренди  Товариство як орендар визнає актив 

з права використання та орендне зобов'язання щодо оренди терміном більше 12 місяців та з вар-

тістю орендованого активу, що перевищує межу 5,000 доларів за офіційним обмінним курсом 

НБУ на дату укладання договору. 



 Товариство, як орендодавець, класифікує оренду як фінансову за наявності таких ознак: 

∙ оренда передає орендареві право власності на базовий актив, наприкінці строку оренди; 

∙ орендар має можливість придбати базовий актив за ціною, що, як очікується, буде достатньо 

нижчою за справедливу вартість на дату, коли можливість може бути реалізовано, щоб існувала 

обґрунтована впевненість на дату початку дії оренди в тому, що можливість буде реалізовано; 

∙ строк оренди становить більшу частину строку економічної експлуатації базового активу, на-

віть якщо право власності не передається; 

∙ на дату початку дії оренди теперішня вартість орендних платежів дорівнює принаймні в осно-

вному всій справедливій вартості базового активу та 

∙ базовий актив має такий спеціалізований характер, що тільки орендар може використовувати 

його, не здійснюючи значних модифікацій. 

Вся інша оренда класифікується Товариством як операційна щодо орендних угод, в яких Това-

риство виступає в якості орендодавця. 

Товариство не розрізняє операційну та фінансову оренду за угодами, в яких воно виступає в 

якості орендаря, оскільки МСФЗ 16 передбачає уніфікований облік орендних операцій, в яких 

Товариство виступає в якості орендаря. 

 

Забезпечення. 

Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє зобов’язання (юридичне або 

конструктивне) внаслідок минулої події, і існує імовірність, що для погашення зобов’язання ві-

дбудеться вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може 

бути достовірно оцінена. В разі існування декількох аналогічних зобов’язань, імовірність ви-

буття ресурсів під час розрахунків визнається з урахуванням класу зобов’язань загалом. Якщо 

Товариство передбачає отримання відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, 

за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випа-

дку, коли отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, ві-

дображаються у звіті про звіті про прибутки та збитки за вирахуванням відшкодування. Якщо 

сума резерву розраховується з використанням грошових потоків, визначених для погашення іс-

нуючого зобов’язання, його балансова вартість є приведеною вартістю таких грошових потоків. 

 

Виплати працівникам. 

Витрати на заробітну плату, внески до Пенсійного фонду України і фондів соціального страху-

вання, оплачувані річні відпустки та лікарняні, а також негрошові винагороди нараховуються у 

тому році, в якому відповідні послуги надавались працівниками Товариства. 

Товариство здійснює на користь своїх працівників передбачений законодавством єдиний соціа-

льний внесок до пенсійного фонду України. Внесок розраховується як процент від поточної ва-

лової суми заробітної плати  та відноситься на витрати по мірі його здійснення. 

Товариство бере участь в обов’язковому державному пенсійному плану із встановленими ви-

платами, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих 

місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров’я  умовами. Згідно з колективними угодами 

між Товариством та її працівниками, Товариство також має зобов’язання одноразових платежів 

своїм працівникам після виходу на пенсію за певних умов, а також платежів до ювілейних дат. 

Забезпечення, визнане в балансі у зв’язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами на 

звітну дату. Зобов'язання за пенсійним планом із встановленими виплатами розраховуються 

щороку незалежними актуаріями за методом прогнозованої умовної одиниці. Приведена вар-

тість зобов’язання визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вибуття 

коштів із використанням ринкової доходності державних облігацій, строк погашення яких при-

близно відповідає строку вказаного зобов’язання . 

Актуарні прибутки та збитки, які виникають у результаті досвіду внесення коригувань та змін в 

актуарні припущення, відносяться до інших сукупних доходів того періоду, у якому вони вини-



кають. Витрати на вартість послуг минулих періодів визнаються у складі звіту про прибутки та 

збитки. 

 

Доходи. 

При укладанні контракту Товариство оцінює товари чи послуги, обіцяні в контракті з замовни-

ком, і визначає їх як зобов'язання до виконання, які можуть бути представлені як:  

1) товари чи послуги (або сукупність товарів чи послуг), які є різними;  

2) серія окремих товарів або послуг, які є по суті однаковими та мають однакову схему передачі 

замовнику. 

Дохід від реалізації товарів/ послуг визнається коли (або у міру того, як) Товариство задоволь-

няє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу клієнтові. Актив пе-

редається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.  

Товариство передає контроль над товаром або послугою з плином часу, і, отже, задовольняє зо-

бов’язання щодо виконання та визнає дохід з часом, якщо виконується один з таких критеріїв:  

- клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Товариством  у процесі вико-

нання;  

- виконання Товариством договору створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене 

виробництво), який контролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу; 

- виконання Товариством договору не створює активу з альтернативним використанням для То-

вариства і Товариство має юридично обов’язкове право на отримання платежу за виконання, за-

вершене до сьогодні. 

У всіх інших випадках дохід визнається в певний момент часу, коли  зобов’язання щодо вико-

нання повністю виконано. 

Дохід (виручка) Товариства включає: 

- дохід від продажу готової продукції за прямим договорами; 

- дохід від продажу готової продукції за договорами комісії; 

- дохід пов’язаний з наданням послуг. 

Дохід від реалізації визнається в сумі грошової винагороди, на яку Товариство очікує мати пра-

во в обмін на передачу домовлених товарів чи послуг (задоволення зобов’язань до виконання за 

контрактом).  

Дохід від реалізації визнається у звіті про фінансовий результат за вирахуванням податку на до-

дану вартість, інших непрямих податків і очікуваних знижок (якщо такі пропонуються). 

Товариство проводить оцінку своїх доходів за спеціальними критеріями, за якими визначається, 

чи вона виступає як принципал або агент.  

Процентні доходи визнаються при нарахуванні процентів (з використанням методу ефективного 

відсотка, який являє собою відповідну ставку, яка застосовується для дисконтування очікуваних 

майбутніх надходжень грошових коштів протягом очікуваного строку корисної служби фінан-

сового інструменту до балансової вартості фінансового активу). Процентний дохід включається 

до фінансового доходу у звіті про сукупний дохід. 

 

Податок на прибуток. 

Податок на прибуток відображений у фінансовій звітності відповідно до положень податкового 

законодавства, що діють або оголошені на звітні дати. Податок на прибуток включає поточний 

та відстрочений податок і визнається у прибутках та збитках, якщо тільки він не стосується 

операцій, що визнаються в тому ж або іншому періоді у іншому сукупному доходу або у капіта-

лі. 

Поточний податок являє собою суму, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам 

або відшкодована ними виходячи із сум оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та 

попередні періоди. У 2020-2021 роках ставка податку на прибуток була на рівні 18%. Менедж-

мент періодично здійснює оцінку статей, що включені до податкових декларацій, і нараховує, в 



разі необхідності, забезпечення, в ситуаціях, де можливе неоднозначне тлумачення вимог зако-

нодавства. 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на балансову 

дату по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою 

вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності. 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, 

за винятком: 

- ситуацій, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає від первісного визнання гудвілу, 

активу чи зобов’язання від господарської операції, яка не є об’єднанням підприємств, та під час 

здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток або зби-

ток; та 

- щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, 

коли можна контролювати час сторнування тимчасової різниці, й існує ймовірність, що тимча-

сова різниця не буде сторнована в найближчому майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць та 

перенесених на наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних подат-

кових збитків, у сумі майбутнього ймовірного оподатковуваного прибутку, проти якого можна 

використати неоподатковувані тимчасові різниці, а також перенесені на наступні періоди неви-

користані податкові активи та невикористані податкові збитки, за винятком: 

- ситуацій, коли відстрочений податковий актив, пов’язаний з неоподатковуваними тимчасови-

ми різницями від первісного визнання активу чи зобов’язання в господарській операції, що не є 

об’єднанням підприємств, та під час здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський, ні на 

оподатковуваний прибуток (податковий збиток); і 

- щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць пов’язаних з інвестиціями в спільні підпри-

ємства, за винятком ситуацій, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця буде сторнована в 

найближчому майбутньому, і буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна за-

стосувати тимчасову різницю. 

На кожну звітну дату Товариство переглядає балансову вартість відстрочених податкових акти-

вів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього 

оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстро-

ченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються 

Товариством на кожну дату балансу і визнаються тоді, коли виникає ймовірність одержання в 

майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений подат-

ковий актив. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками, застосу-

вання яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашенні зобов’язання, 

на основі діючих або оголошених (і практично прийнятих) на дату балансу податкових ставок і 

положень податкового законодавства. 

Відповідно до положень Податкового кодексу України ставка податку на прибуток з 1 січня 

2021 р. - 18%. 

Відстрочений податок, що стосується статей, визнаних безпосередньо у капіталі, визнається у 

складі іншого сукупного доходу в звіті про сукупний дохід. 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку 

при наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок пото-

чних податкових зобов’язань, що виникають у одного суб’єкта господарювання та в межах ком-

петенції одного податкового органу. 

 

Умовні зобов’язання. 

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності за виключенням випадків, коли існує 

висока ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде необхідним вибуття ресурсів, що 

втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно визначити суму цього вибуття. Інформа-



ція про умовні зобов’язання розкривається, за винятком випадків, коли ймовірність вибуття ре-

сурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є низькою. 

 

Інвестиції в дочірні підприємства. 

Дочірні підприємства – це підприємства, у яких ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" володіє більше ніж 

половиною прав голосу або повноваженням визначати фінансову і операційну політику підпри-

ємства згідно зі статутом чи договором з метою отримання економічних вигід. Наявність та 

вплив прав голосу розглядаються при оцінці контролю Товариством над іншим підприємством. 

В окремій фінансовій звітності Товариство відображає інвестиції в дочірні підприємства за ме-

тодом участі в капіталі. 

 

Оцінка справедливої вартості. 

Товариство оцінює фінансові інструменти (похідні інструменти) та нефінансові активи (основні 

засоби та інвестиційну нерухомість) за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажу активу чи сплачена при пере-

дачі зобов’язання у ході звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка перед-

бачає, що угода з метою продажу активу чи зобов’язання здійснюється на ринку, який є основ-

ним для даного активу чи зобов’язання, чи при відсутності основного ринку, на ринку, який є 

найбільш вигідним у відношенні до даного активу чи зобов’язання. 

У Товариства має бути доступ до основного чи найбільш вигідного ринку. 

Справедлива вартість активу чи зобов’язання оцінюється з використанням допущень, які вико-

ристовуються учасниками ринку при встановленні ціни на актив чи зобов’язання за умовою, що 

учасники ринку діють у своїх найкращих економічних інтересах. 

Оцінка справедливої вартості нефінансового активу приймає до уваги можливість учасника ри-

нку генерувати економічні вигоди або з метою найкращого чи найбільш ефективного викорис-

тання активу, чи з допомогою продажу іншому учаснику ринку, який би використовував даний 

актив найкращим чи найбільш ефективним способом. 

Усі активи чи зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю чи справедлива вартість 

яких розкривається у фінансовій звітності, класифікуються за ієрархією справедливої вартості 

на підставі даних найбільш низького рівня, який є значним для оцінки справедливої вартості в 

цілому: 

Рівень 1 – Цінові котирування активних ринків для ідентичних активів чи зобов’язань 

Рівень 2 – Модель оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які від-

несено до найбільш низького рівня, є  прямо чи побічно спостерігаються на ринку 

Рівень 3 – Моделі оцінки, у яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які від-

несено до найбільш низького рівню ієрархії, не спостерігаються на ринку. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму ви-

ручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту 

в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання 

робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основ-

них клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризи-

ків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту 

й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та ди-

наміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійс-

нює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його ста-

новище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (пос-

луг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основ-

ними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обся-



зі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно 

зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми 

доходів за звітний рік  

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" - багатопрофіль-

не підприємство, основним видом діяльності якого є виробництво та реалізація сталевих труб, 

суцільнокатаних коліс, бандажів та осей. 

Основними видами продукції є: 

- труби сталеві безшовні гарячодеформовані; 

- труби обсадні та муфти до них; 

- труби сталеві безшовні холоднодеформовані загального призначення, а також високої та особ-

ливо високої точності; 

- труби підшипникові; 

- суцільнокатані залізничні колеса; 

- залізничні бандажі; 

- залізничні осі; 

- колісні пари. 

Товариство є найбільшим в південно-східній частині Європи виробником і постачальником за-

лізничної продукції, понад 100 типорозмірів цільнокатаних залізничних коліс різної конфігура-

ції для грузових та пасажирських вагонів, швидкісних експресів, електропоїздів в розмірному 

ряду зовнішніх діаметрів від 650 до 1225 мм, бандажів для локомотивів, вагонів метрополітену, 

трамваїв та ін. 

Окрім того, завод виготовляє заготовки тягових шестерень для електровозів, колісні центри та 

іншу продукцію для залізничного і муніципального транспорту. 

Товариство отримало дохід за звітний рік за рахунок продажу: 

- суцільнокатаних залізничних коліс (відсоток доходу - 68%); 

- труб сталевих безшовних гарячодеформованих (відсоток доходу - 7%); 

- труб обсадних та муфт до них (відсоток доходу - 5%). 

Основними видами продукції, за рахунок продажу яких Товариство отримало 10 або більше ві-

дсотків доходу за звітний рік, є труби та колеса суцільнокатані. Протягом звітного року обсяг 

виробництва та реалізації цих основних видів продукції склав:  

1. Обсяг виробництва:  

- суцільнокатані залізничні колеса - 147 945 тон, що у грошовій формі становить 5 203 042 

тис.грн, що складає 79% до всієї виробленої продукції; 

-  труби сталеві безшовні горячодеформовані - 24 279 тон, що у грошовій формі становить 543 

326 тис.грн, що складає 8% до всієї виробленої продукції.  

- труби обсадні та муфти до них - 9 388 тон, що у грошовій формі становить 277 427 тис. грн., 

що складає 4% до всієї виробленої продукції. 

2. Обсяг реалізованої продукції:  

- суцільнокатані залізничні колеса - 130 910 тон, що у грошовій формі становить 5 028 190 

тис.грн, що складає 68% до всієї реалізованої продукції; 

-  труби сталеві безшовні гарячодеформовані - 24 081 тон, що у грошовій формі становить 526 

046 тис.грн, що складає 7% до всієї реалізованої продукції.  

- труби обсадні та муфти до них - 11 256 тон, що у грошовій формі становить 339 412 тис. грн., 

що складає 5% до всієї реалізованої продукції. 

Чистий дохід від реалізації продукції Товариства склав 8 225 588 тис.грн.  

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є провідним підприємством України за обсягом експорту сталевих 

труб та коліс у країни далекого зарубіжжя. Загальна сума експорту за звітний рік складає 5 063 

355 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязі продажів складає 68,3%. 

Найбільшим попитом користуються осі та осьова заготівля, колісні пари (частка експорту в за-

гальному обсязі продажів - 100%), труби підшипникові (частка експорту в загальному обсязі 

продажів - 100%), труби холоднодеформовані (частка експорту в загальному обсязі продажів - 



86,1%), труби обсадні (частка експорту в загальному обсязі продажів - 89,6%) та колеса (частка 

експорту в загальному обсязі продажів - 63,9%). 

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД СЕЗОННИХ ЗМІН. 

Технологічний процес виробництва продукції Товариства не залежить від сезонних змін, а обсяг 

виробництва, взагалі, залежить від кон'юнктури ринку. Послідовна і наполеглива робота Това-

риства по забезпеченню цехів заказами зводить коливання місячних обсягів виробництва по То-

вариству до мінімуму, незалежно від сезонів. 

 

ПРО ОСНОВНІ РИНКИ ЗБУТУ ТА ОСНОВНИХ КЛІЄНТІВ. 

Основними ринками збуту продукції Товариства є: Європа (зокрема, країни Європейського Со-

юзу), Білорусь, країни СНД, країни далекого зарубіжжя (зокрема, США, країни Латинської 

Америки, Близького Сходу та Південно-Східної Азії). 

Найбільшими споживачами продукції Товариства є промислові підприємства, підприємства 

машинобудування, комунальної сфери та будівництва, а також підприємства залізничного тра-

нспорту. 

Товариство освоїло виробництво й постачає в країни ближнього та далекого зарубіжжя більш 50 

профільних розмірів коліс, сертифікованих за міжнародними стандартами, для рухомого складу 

залізниці, які експлуатуються в різних кліматичних умовах, а також бандажі для локомотивів, 

метро і трамваїв та складно-профільні кільцеві вироби. 

Основними покупцями залізничних коліс та локомотивних бандажів є "Укрзалізниця" (усі залі-

зничні дороги, вагоноремонтні та тепловозоремонтні підприємства). 

Основними користувачами трамвайних коліс та бандажів а також коліс та бандажів метро є Мі-

ськелектротранси та підприємства з ремонту рухомого складу міського залізничного транспорту 

України. 

Коло постійних та потенційних споживачів продукції Товариства - це підприємства й фірми 

традиційних ринків збуту в Україні, країнах СНД, а також багатьох країн Європи та далекого 

зарубіжжя. 

Керівництво Товариства докладає всіх зусиль для зміцнення встановлених та розвитку нових 

форм співробітництва із замовниками й постачальниками, а також взаємовигідної торгівлі із за-

рубіжними партнерами. 

Основним клієнтом Товариства в 2021 році, через якого отримано 10% і більше прибутку, є ТОВ 

"ІНТЕРПАЙП  УКРАЇНА". У загальному обсязі прибутку частка операцій з ТОВ "ІНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА" становить 94%. 

За підсумками, року обсяг реалізованої продукції склав 172 074 тон. 

У загальному обсязі відвантаженої продукції  85,66%  склали колеса, 8,83% - колісні пари, 

4,13% - осі для колісних пар, 1,37% - бандажі та кільця. 

Географія постачань продукції заводу розподіляється по регіонах таким чином: Європа - 32,64%, 

Україна - 16,08%, Білорусь - 16,83%, Казахстан - 16,39%, Російська Федерація - 2,34%,  Турк-

меністан - 0,30%, Узбекистан - 0,20%, Грузія - 0,08%, Молдова - 0,01%, країни Балтії - 0,86%, 

далеке зарубіжжя - 14,27%. 

У порівнянні з 2020 роком: постачання в країни СНД збільшилося на 21,97%, постачання по 

Україні зменшилось на 13,05%, також на 12,82% зменшилося постачання до Російської Федера-

ції, постачання до далекого зарубіжжя та Європи зросло на 7,74% та зросло постачання в країни 

Балтії на 0,57% . 

З бюджетних організацій по Україні, заводом була відвантажена залізнична продукція на адресу 

"Укрзалізниці" (8 962 тон), в Харківську, Львівську, Одеську, Дніпропетровську, Полтавську та 

інші області України. 

Аналіз обсягів виробництва 2021 року порівняно з 2020 роком показує, що відбувається збіль-

шення виробництва в загальному обсязі. Ситуація щодо постачання залізничної продукції в пе-

ріод з січня по грудень 2021 року вказує на розширення ринків продажу та збільшення обсягів 



відвантаження. 
 

Регіон/Країна 

Відвантаження продукції по регіонах у 2021 році  

Усього Бандажі Колеса Колісні пари Осі 

тон % тон % тон % тон % 

Україна 1942,255 82,11 25703,898 17,44 0 0,00 22,896 0,32 16,08 

Російська Федера-

ція 
0 0,00 4027,744 2,73 0 0,00 0 0,00 2,34 

Білорусь 0 0,00 28962,494 19,65 0 0,00 0 0,00 16,83 

Молдова 20,93 0,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,01 

Казахстан 0 0,00 28203,196 19,13 0 0,00 0 0,00 16,39 

Узбекистан 273,448 11,56 63,680 0,04 0 0,00 0 0,00 0,20 

Туркменістан 0 0,00 518,992 0,35 0 0,00 0 0,00 0,30 

Грузія 0 0,00 129,748 0,09 0 0,00 0 0,00 0,08 

Латвія 128,8 5,45 1088,530 0,74 0 0,00 0 0,00 0,71 

Литва 0 0,00 259,892 0,18 0 0,00 0 0,00 0,15 

Європа 0 0,00 34379,020 23,32 14704,381 96,73 7086,91 99,68 32,64 

Далеке зарубіжжя 0 0,00 24060,775 16,32 496,620 3,27 0 0,00 14,27 

УСЬОГО 2365,433 100,00 147397,969 100,00 15201,001 100,00 7109,81 100,00 100,00 

 

ОСНОВНІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ЕМІТЕНТА, ЗАХОДИ ЕМІТЕНТА ЩОДО ЗМЕН-

ШЕННЯ РИЗИКІВ, ЗАХИСТУ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТ-

ВА ТА РИНКІВ ЗБУТУ.  

1. 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. 

2. РИЗИК ВТРАТИ ЧАСТКИ РИНКУ. 

Потенційний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором  виникненням нових підпри-

ємств – конкурентів та послідуючих перерозподілом ринку не на користь ПАТ «ІНТЕРПАЙП 

НТЗ». Збереження такої тенденції в подальшому може негативно позначитися на фінансо-

во-господарському стані підприємства.   

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, Туркменіста-

ну, Узбекистану, 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 експлуатації.  

3. РІВЕНЬ ІНФЛЯЦІЇ  

У зв`язку з довготривалістю виконання укладених контрактів, не врегулюванням цінової полі-

тики на енергоносії і, як слідство, на інші матеріали, ріст інфляції безпосередньо впливає на фі-

нансові результати роботи нашого підприємства. 

Як вихід із залежності від рівня інфляції, ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» використовує метод індек-

сації 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 продукти/послуги за останні 5 років , а також шляхом укладення контрактів на 

закупівлю сировини/комплектуючих за фіксованими цінами на певний період часу . Проте, вва-

жаючи на те, що зміни вартості енергоносіїв, сировини та інших комплектуючих є непередбачу-

ваними, то здійснення нашим підприємством означених вище заходів не є гарантією усунення 

цього ризику. 

4. КУРСОВИЙ РИЗИК. 

Товариство здійснює свою діяльність в основному в наступних валютах: українська гривня, до-

лар США і російський рубль. Продажі продукції власного виробництва здійснюються на ринках 

Європи, Близького Сходу, Африки, Америки і Митного союзу. Закупівля матеріалів проводить-

ся як всередині 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. 

5. РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ. 

Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльно-

сті, як за рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстро-

чки платежів за кредиторською заборгованістю. З цією метою Товариство проводить аналіз тер-

мінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових ко-

штів. У разі надмірного наявності вільної ліквідності або її недостатності, Товариство перероз-

поділяє ресурси відповідним чином. 

6. КРЕДИТНИЙ РИЗИК. 

Фінансові інструменти Товариства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і кредитор-

ська заборгованості є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління 

ризиками, кредитному ризикові контролюється на постійній основі. Оцінка платоспроможності 

контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед наданням відстрочки платежу. Як пра-

вило, підприємство не запитує забезпечення виконання зобов'язань контрагентами, так як осно-

вні продажі відбуваються на клієнтів з гарною кредитною історією і статистикою оплат. 

З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не повинен зна-

чною мірою перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Максимальна ве-

личина кредитного ризику обмежена сумою фінансових активів на балансі. 

7. ПРОЦЕНТНИЙ РИЗИК. 

Підприємство може бути піддано процентного ризику в зв'язку з процентними позиками з пла-

ваючою процентною ставкою. Даний ризик нівелюється шляхом залучення та балансування 

ефектів запозичень з фіксованою і плаваючою ставками. 

8. РИЗИК УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ. 



Підприємство розглядає власний капітал і боргові зобов'язання як основне джерело фінансуван-

ня. Управління здійснюється для забезпечення безперервності діяльності з метою максимізації 

вигод для всіх зацікавлених осіб, а також з метою забезпечення операційної діяльності та фі-

нансування капітальних витрат. Досягнення оптимальної структури капіталу з найменшою його 

вартістю, максимально можливої гнучкістю фінансування і доступом до зовнішніх ринків запо-

зичення є основним орієнтиром. 

 

ПРО КАНАЛИ ЗБУТУ Й МЕТОДИ ПРОДАЖУ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЄ ЕМІТЕНТ. 

Реалізація виготовленої продукції здійснюється згідно укладених договорів та контрактів. Всі 

контракти, що укладаються Товариством на поставку продукції й надання послуг, складені з 

дотриманням вимог українського законодавства та з урахуванням вимог законодавства країни 

замовника. У контрактах погоджені всі основні умови: номенклатура продукції або послуг, ціни, 

строки й умови постачання, гарантійні зобов'язання, порядок врегулювання суперечок та інше. 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП  НТЗ", використовує такі канали збуту своєї продукції: 

1. Прямі постачання продукції з підприємства. 

2. Поставки продукції через торгові компанії ІНТЕРПАЙП. 

Методи збуту продукції Товариства: 

1. Прямі договори. 

2. Договори купівлі-продажу. 

3. Договори комісії. 

 

ПРО ДЖЕРЕЛА СИРОВИНИ, ЇХ ДОСТУПНІСТЬ ТА ДИНАМІКУ ЦІН. 

Постачальниками основної сировини для організації виробничого процесу на ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" за звітний період були наступні підприємства: 

1) постачальник трубної заготовки  - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", з місцезнаходженням за адресою: Україна, 

49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд.4; 

2) постачальники заготовки для виробництва залізничної продукції - ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", з місцезна-

ходженням за адресою: Україна, 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Дніпроста-

лівська, буд.4 та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБ-

НИЙ ЗАВОД", з місцезнаходженням за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Но-

вомосковськ, вул. Сучкова, буд. 115. 

Джерела сировини доступні, що оцінюється наступними факторами: тривалі комерційні зв'язки, 

відсутність заходів обмежуючих доступність ринку сировини з боку урядів країн, достатньо ве-

ликі об'єми виробництва сировини і матеріалів, задовільні умови транспортування сировини. 

97,55% трубної заготовки за звітний період було отримано від ТОВ  "МЗ "Дніпросталь". З по-

чатку року ціни на заготовку поступово зменшувались.  Якщо порівняти показники початку і 

кінця 2021 року, то ціни зменшились в середньому на 16%. 

Заготовку для виробництва залізничної продукції в обсязі 51,2% у 2021 році отримано від ТОВ  

"МЗ "Дніпросталь". Ціна поступово зростала, в порівнянні з показниками початку року, і в кінці 

2021 року збільшилась на 46,5%. 

Заготовку для виробництва залізничної продукції в обсязі 48,7% у 2021 році отримано від АТ 

"ІНТЕРПАЙП НМТЗ". Ціна поступово зростала, в порівнянні з показниками початку року та 

збільшилась на 37,3%. 

В загальному обсязі поставок трубної заготовки доля імпортної трубної заготовки становить 

0,14%, постачальником якої був Umm Al Quwaіn SALІTA SYSTEMS FZC, з місцезнаходженням 

за адресою: P.O.Box: 7073, Umm Al Quwaіn, UAE.    

Альтернативним постачальником трубної заготовки є ПАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. 

КУЗЬМІНА", з місцезнаходженням за адресою Україна, 69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шо-

се, буд. 81.                    



 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА, В 

ЯКІЙ ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТ, РІВЕНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХ-

НОЛОГІЙ, НОВИХ ТОВАРІВ, ЙОГО СТАНОВИЩЕ НА РИНКУ.  

У сучасному світі метал є одним з найбільш використовуваних товарів, і металургія стоїть на 

початку більшості ланцюжків створення вартості, поставляючи життєво необхідні сировину й 

матеріали для таких видів економічної діяльності, як виробництво металевих виробів, машино-

будування, будівництво, енергетика, добувна промисловість тощо. Тому питання її ефективного 

розвитку є дуже актуальним для національної економіки. 

Вітчизняна металургійна промисловість - невід’ємна частина світової галузі, і її розвиток відбу-

вається у контексті глобальних тенденцій, провідними з яких є:  

– постійне зростання обсягів металовиробництва на тлі перевищення виплавки металу над його 

споживанням з одночасним збільшенням концентрації виробництва, споживання й експорту ме-

талопродукції в десяти країнах-лідерах із виплавки металу, наслідком чого є суттєве загострення 

конкуренції між цими державами, що вимагає від України пошуку нових, більш креативних рі-

шень щодо виробництва і збуту продукції; 

– докорінна зміна географічної структури виробництва і споживання металопродукції зі змі-

щенням центрів виплавки й торгівлі металом до азійського регіону на чолі з Китаєм, високими 

темпами зростання в арабських країнах і деякою втратою позицій традиційними металургійними 

регіонами - ЄС, СНД і Північною Америкою; 

– підвищення спроможності галузі до генерації і впровадження інновацій, коли сталь дедалі час-

тіше стає частиною ланцюжків доданої вартості і постійним матеріалом у циркулярній економі-

ці, зокрема шляхом застосування 4R підходу. 

В Україні металургія, з одного боку, залишається одним з основних видів промислової діяльнос-

ті, забезпечуючи до 16% загального обсягу реалізованої промислової продукції, п’яту частину 

товарного експорту й більше 10 млрд. дол. експортної виручки, понад 200 тис. робочих місць і 

приблизно 10% у загальній середньообліковій кількості штатних працівників у промисловості, 

що робить її стратегічно важливою для майбутнього розвитку вітчизняної економіки. З іншого 

боку, галузь відрізняється низьким рівнем екологічності виробництва – близько третини викидів 

шкідливих речовин в атмосферу загалом по економіці припадає на металургію, характеризується 

отриманням від’ємної або зовсім невисокої рентабельності операційної діяльності метпідпри-

ємств, низькими темпами зростання прямих іноземних інвестицій і слабкою інноваційною ак-

тивністю. Це підштовхує металургійну промисловість до рішучих змін і гостро ставить перед 

нею завдання підвищення ефективності виробництва.  

До складу гірничо-металургійного комплексу України входять близько 280 підприємств (зокре-

ма 19 великих металургійних комбінатів і заводів, 12 трубних заводів, понад 20 метизних підп-

риємств, більше 100 підприємств з переробки металобрухту та ін.), а разом із суміжниками, які 

забезпечують і підтримують функціонування ГМК, — майже 500 підприємств. Станом на 01 січня 

2022 року з основних діючих виробничих потужностей в експлуатації перебувають: 17 із 21 доменних 

печей, 7 із 8 мартенівських печей, 12 із 16 конвертерів, 5 із 15 електропечей та 16 із 17 машин безперер-

вного лиття заготовки.  

Результати минулого року були визначними для українських металургів. За 2021 рік було виро-

блено: 

– 21,2 млн. тон чугуна, 

– 21,4 млн. тон сталі, 

– 19 млн. тон прокату. 

Україна посіла 14-те місце у глобальному рейтингу виробників сталі серед 64 країн світу. Ліди-

руючі позиції в цьому списку, як і раніше, займають Китай (54% світового виробництва сталі), 

Індія та Японія. Географія експорту глобальна – від країн на Близькому Сході до Північної 

Америки, та Азії. Для багатьох українських металургійних компаній 2021 рік став найуспішні-

шим за довгий час. Виручка від експорту чорних металів зросла на понад 81% (до 14 млрд. дол.), 



у порівнянні з 2020 роком. У 2021 році було експортовано 44,5 млн. тон залізної руди на 6,9 

млрд. дол. Україна експортує руду до Китаю (42%), Чехії (майже 10%) та Польщі (8%). 

У рейтингу серед виробників чавуну Україна на 10 місці з 38, відразу після Німеччини. Лідера-

ми списку є Китай (тут його частка — понад 60% світового виробництва), Індія та Японія. 

Місткість внутрішнього ринку металопрокату минулого року склала 5,12 млн. тон металопро-

кату. У цьому 77,38% обсягу забезпечено внутрішніми ресурсами, а 22,72% забезпечено з допо-

могою імпорту металопродукції. При цьому, у порівнянні з періодом 2020 року частка імпорту 

скоротилася на 2,35% при річному зростанні споживання внутрішнім ринком на 4,14%. 

Складнощі в галузі викликані декількома вагомими факторами: насамперед це квоти на експорт 

металургійної продукції, запроваджені країнами ЄС та США, та подорожчання виробництва 

внаслідок підвищення цін на газ та електроенергію, а також транспортування готової продукції. 

Деякі проблеми також викликані нестачею вугілля, яке закуповується в Польщі, Казахстані та 

інших країнах нерегулярно та за цінами, що включають доставку вугілля (у 2021 році Україна 

збільшила імпорт кам’яного вугілля та антрациту на 14,9% (2,3 млн. тон) порівняно з аналогіч-

ним періодом 2020 року — до 17 млн. тон).  

Крім того, виникли проблеми із забезпеченням залізничних перевезень вагонами, що додатково 

збільшило вартість доставки вантажів, призвело до невиконання компаніями зобов'язань щодо 

відвантаження продукції, до затоварення складів. Відбулося зростання тарифу на передачу еле-

ктроенергії компанією НЕК «Укренерго» майже в два рази. 

Також складнощів для українських експортерів додала ревальвація (підвищення курсу) гривні 

по відношенню до долара, адже для металургійних компаній, які отримують експортну виручку 

у валюті, зміцнення гривні призводить до зниження гривневої виручки. 

Спільна дія зазначених негативних факторів призвела до явища, яке називають «цінові ножиці», 

які «зрізали» частину ефективності роботи металургійних компаній. З одного боку, істотно зни-

зилися ціни на продукцію і, відповідно, вартість виручки від реалізації. З іншого боку, подоро-

жчали залізорудна сировина та інші фактори виробництва. 

Намагаючись вплинути на ринкову ситуацію, підприємства вирішили скоротити пропозицію 

готової продукції, знизивши виробництво. Безліч підприємств перебували на межі зупинки. 

Після певного вирівнювання ситуації в кінці 2019 року на початку 2020 року до наявних про-

блем ГМК додалася всесвітня пандемія COVІD-19, для стримування якої більшість держав ввела 

режим карантину. В результаті цього попит і ціни на сталь у світі істотно знизилися. 

Європейські металургійні заводи - споживачі вітчизняної залізно-рудної сировини на початку 

2019 року майже припинили свою роботу. Побудовані роками логістичні ланцюги в умовах то-

тального карантину виявилися недієздатними, протекціоністські заходи країн поглибилися. Од-

нак результати 2021 року виявилися не такими низькими, як прогнозувалося. Так металургійні 

підприємства України у 2021 році збільшили виплавку сталі на 3,6% в порівнянні з 2020 роком – до 

21,37 млн. тон. Виробництво прокату у 2021 році зросло на 3,5% в порівнянні з 2020 роком – до 19,08 

млн. тон. Випуск чавуну за рік збільшився на 3,6% – до 21,17 млн. тон. 

Метпідприємства за рік виробили: 

- агломерату – 32,92 млн. тон (103,1% відносно січня-грудня 2020 року); 

- коксу валового (6% вол.) – 9,54 млн. тон (98,7%); 

- чавуну –   21,17 млн. тон (103,6%); 

- сталі – 21,37 млн. тон (103,6%); 

- прокату – 19,08 млн. тон (103,5%); 

- трубної продукції – 0,98 млн. тон (115,1%). 

Вагома частка виробництва металургійної продукції пішла на експорт: це понад 79% (15,12 млн. 

тон) металопрокату, 44,82% частки напівфабрикатів, 16,7% сортового прокату. При цьому лево-

ва частка експорту здійснюється до країн Європейського Союзу, США, Китаю та інших країн 

Азії. 

Успішність українського ГМК значною мірою зумовлена наявністю потужних родовищ якіс-

них залізних руд і коксівного вугілля, розвиненої транспортної інфраструктури, системи підго-
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товки кадрів (зокрема вищої кваліфікації), авторитетними науково-дослідними інституціями, 

сталими гірничо-металургійними традиціями України. 

Продукція вітчизняного ГМК має попит у багатьох країнах світу та включає: сталі різних марок, 

феросплави, чавун, сталевий прокат, вироби металургійного лиття, металеві порош-

ки, залізорудний концентрат, агломерат, обкотиші, а також сировину для цементної, будівель-

ної, хімічної промисловості та виробництва фарб. 

Але потрібно розуміти, що на ринку надзвичайно жорстка конкуренція і практично всі країни, в 

які Україна постачала металопродукцію, намагаються максимально обмежити свої ринки від 

імпорту шляхом введення відповідних захисних заходів. Ринкові фактори для вітчизняного ГМК 

склалися вкрай несприятливим чином: 

1. Торгова війна США та Китаю, яка почалася ще у 2018 році з введення США мита на ввезення 

сталевої продукції та алюмінію, привела до уповільнення темпів економічного розвитку Китаю 

і, відповідно, падіння попиту на сталеву продукцію, збільшення невизначеності, зниження ба-

жання бізнесу розвиватися та ризикувати. 

2. Проблеми з Брекзітом, зниження темпів розвитку машинобудування й будівництва призвели 

до зниження споживання сталі в ЄС - на основному ринку для вітчизняних виробників, на який 

спрямовується третина експорту. 

3. Скорочення продажів автомобілів у США, Китаї та Європі призвело до того, що поставки 

сталі в США знизилися у 2,5-3 рази по листовому прокату і в десятки разів по трубах. 

4. Зазначені події викликали хвилю протекціонізму в Європі і США, звузили ринки збуту для 

українських виробників сталі (в березні 2019 року США запровадили мито у 25% на імпорт всієї 

сталевої продукції, зокрема української). 

Але не зважаючи на ці факти українські трубні підприємства 2021 року збільшили виробництво труб 

на 15,1% в порівнянні з 2020 роком – до 980,7 тис. тон. 

У грудні 2021 року вироблено 78,8 тис. тон труб. 

Українські трубні підприємства, що входять до «Укртрубопрому», за рік збільшили виробництво труб 

на 32,6% порівняно з 2020 роком – до 710,5 тис. тон. У грудні 2021 року компанії-члени об’єднання збі-

льшили випуск на 49,5% в порівнянні з груднем 2020 року – до 65,8 тис. тон. 

Заводи компанії «Інтерпайп» у 2021 році виготовили: 

- “Інтерпайп НМТЗ” – 59,4 тис. тон (-24,3% у порівнянні з 2020 роком); 

- “Інтерпайп Ніко Тьюб” – 592,2 тис. тон (зростання вдвічі). 

Дніпровський трубний завод у 2021 році простоював. «Сентравіс» у 2021 році знизив виробництво на 

2,2% порівняно з 2020-м – до 18 тис. тон. Завод «Трубосталь» наростив виробництво на 17,6% – до 2 

тис. тон. 

Підприємства, які не входять до «Укртрубопрому», у 2021 році показали такі результати: 

- ММК ім. Ілліча – 108,6 тис. тон (-28,7% до 2020 року); 

- “Комінмет” – 161,6 тис. тон (-1,3%). 

Українська компанія “Інтерпайп” у 2021 році збільшила виробництво сталі на 28,1% в порівнянні з 2020 

роком – до 971 тис. тон. Виробництво залізничної продукції протягом року скоротилося на 9,7% – до 

172,1 тис. тон. Випуск труб, навпаки, зріс на 32,5% – до 614,8 тис. тон. 

У грудні 2021 року було вироблено 93,3 тис. тон сталі, що на 6,14% більше в порівнянні з листопадом. 

Компанія за місяць виробила 15,9 тис. тон залізничної продукції та 62,9 тис. тон труб – зростання на 

7,4% та 20,3% відповідно. 

Географія поставок залізничної продукції у 2021 році була такою: 

- СНД (36%); 

- Європа (33%); 

- Україна (16%); 

- Американський континент (6%); 

- регіон MENA (3%). 

Основними напрямками реалізації труб є Європа (24%), регіон MENA (22%), Україна (19%), Америка-

нський континент (21%) та СНД (11%). Обсяг реалізації трубної продукції зріс на 28,1% – до 602,2 тис. 
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тон. У 2021 році попит на нафтогазові труби зріс, а реалізація труб такого сегменту збільшилася у 2,3 

раза – до 191 тис. т. Компанія пояснює зростання попиту прагненням компаній у всьому світі інвесту-

вати у видобуток через зростання цін на вуглеводні. Реалізація преміальних труб у 2021 році зросла на 

56% у порівнянні з 2020 роком – до 42 тис. т. За рік поставки труб на український ринок зросли на 12%. 

Основне зростання відбулося в сегменті приватних газовидобувних компаній. 

«Інтерпайп» у 2021 році скоротив продажі залізничної продукції на 10% у порівнянні з 2020 роком – до 

174 тис. т. Компанія у 2021 році знизила продажі на ринок країн СНД на чверть після запровадження в 

Росії ембарго на імпорт української залізничної продукції. Проте український виробник вказує на зрос-

тання продажу колісних пар на 25% у порівнянні з 2020 роком – до 20 тис. одиниць. Загалом «Інтер-

пайп» за рік збільшив продажі залізничної та трубної продукції на 17% – до 776 тис. т. Частка експорту 

у структурі реалізації такої продукції становила 82%. Частка ринку України – 18%. 

«Інтерпайп» має намір у 2022 році інвестувати у збільшення виробничих потужностей. На нові проєкти 

закладено $77 млн інвестицій, що є рекордним показником. Компанія планує завершити будівництво та 

запуск лінії термообробки труб на «Інтерпайп Ніко Тьюб». Завдяки реалізації проєкту компанія розра-

ховує наростити продаж преміальної продукції та розширити лінійку власних преміальних з’єднань 

шляхом розроблення та освоєння газогерметичного UPJ-UKT та напіввисадженого безмуфтового 

UPJ-SF. 

 

ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОНКУРЕНЦІЮ В ГАЛУЗІ, ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

(ПОСЛУГ) ЕМІТЕНТА. 

Сьогодні металургійний комплекс України займає 6-е місце в світі за наявними виробничими 

потужностями, експортує більше 80% виготовленої продукції, щорічно обсяги експорту пере-

вищують 5 млрд. дол. США.  

Основними конкурентами металургійних підприємств України в Європі є металургійні комбі-

нати Німеччини, Франції, Італії, Нідерландів, Словаччини, а на Сході – комбінати Японії, Ки-

таю, Індії, Південної Кореї. Проте найголовнішими конкурентами для України залишаються – 

Росія, Китай та Туреччина.  

Однак, необхідно відзначити, що металургійні підприємства України мають певні конкурентні 

переваги порівняно з розвиненими країнами по таким найважливішим позиціям:  

а) низькі питомі інвестиційні витрати на підтримку і модернізацію комплексу;  

б) низькі витрати на виробництво продукції за рахунок використання дешевої робочої сили і 

низькі екологічні витрати;  

г) наявність висококваліфікованих кадрів;  

д) наявність власної сировини (як в масштабах країни, так і всередині більшості холдингових 

структур);  

е) наявність енергетичних ресурсів;  

є) цінова політика, яка спрямована на забезпечення конкурентоспроможності на внутрішньому 

та зовнішньому ринках за рахунок гармонізації виробничих потужностей з потребами ринків 

збуту, кращого використання досягнень науково-технічного прогресу, технічного переозброєння 

підприємств та об'єктів гірничо-металургійного комплексу.  

Водночас підприємства металургії України мають і значні проблеми:  

- відсутність інноваційних зрушень, занепад галузевої науки та недієвість механізмів залучення 

потенціалу академічних інститутів для виконання прикладних розробок, що призводить до пог-

либлення технічної і технологічної відсталості металургійної галузі;  

- високий ступінь зношеності основних фондів (до 70–80%). Більшість вітчизняних підприємств 

чорної металургії оснащені старим обладнанням, експлуатуються понад нормативні терміни;  

- скорочення іноземного інвестування галузі;  

- неефективне використання виробничих потужностей;  

- недостатній рівень бюджетного фінансування галузі;  

- зростаючі екологічні проблеми, особливо в регіонах, де металургійна галузь є домінуючою.  



Розвиток українського гірничо-металургійного комплексу значною мірою залежить від того, чи 

зможуть його суб'єкти використати ймовірні зміни кон'юнктури світових ринків чорних металів 

і залізорудної сировини для зміцнення своїх конкурентних позицій на міжнародних і внутріш-

ньому українському ринках. Причому для того, щоб таке зміцнення позицій мало усталений, а 

не тимчасовий характер, воно повинно спиратися на сучасну технологічну базу. А це, у свою 

чергу, потребує суттєвої модернізації виробництва.  

У середині галузі в Україні основними конкурентами компанії ІНТЕРПАЙП, по окремим типо-

розмірам труб, що випускаються є: ПАТ "Дніпропетровський трубний завод" (м. Дніпро), ПрАТ 

"Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча (м. Маріуполь), ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО 

ТЬЮБ" (м. Нікополь). 

Основними конкурентами на російському ринку по всьому сортаменту продукції, що випус-

кається ІНТЕРПАЙПом, включаючи труби нафтового сортаменту - підприємства, які входять до 

Трубної металургійної компанії і Групу ЧТПЗ. 

"Трубна металургійна компанія" (ТМК) - світовий лідер з випуску трубної продукції, зберігає 

перше місце в світі за обсягами випуску трубної продукції в натуральному виразі і за асорти-

ментом продукції. У порівнянні з іншими російськими підприємствами продукція ТМК 

відповідає їм за сортаментом, ціновим показникам та собівартості на тонну. У порівнянні з 

українськими та китайськими конкурентами ТМК виграє з точки зору маржинальних показ-

ників, незважаючи на істотно нижчу собівартість виробництва китайських конкурентів. 

Група ЧТПЗ - ВАТ "Первоуральський новотрубний завод" (м. Первоуральськ), ВАТ "Челябін-

ський трубний завод" (м. Челябінськ). ЧТПЗ включає в себе трубний дивізіон, орієнтований на 

виробництво широкого спектру трубної продукції для внутрішнього ринку Росії. 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є єдиним виробником суцільнокатаних коліс в Україні. Але останнім 

часом на ринок України прагнуть зайти компанії виробники колісної продукції такі, як Lucchіnі 

(Італія) -  з суцільнокатаними колесами та Amsted Raіl (США) – з литими колесами. Однак вони 

повинні довести що їх продукція відповідає нормам ДСТУ.  

Російський ринок коліс та бандажів представлений двома виробниками - ВАТ "Виксунським 

металургійним заводом" (м. Викса) та ВАТ "Нижньотагільським металургійним комбінатом" (м. 

Нижній Тагіл). ВАТ "Виксунський металургійний завод" є конкурентом підприємства в області 

виробництва залізничних коліс, ВАТ "Нижньотагільський металургійний комбінат" - в області 

виробництва залізничних коліс та бандажів. 

Але за співвідношенням характеристик міцності і пластичності, рівнем механічних властивостей 

суцільнокатані колеса підвищеної твердості, вироблені на ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", не посту-

паються продукції цих конкурентів. 

Конкуренцію на Європейскому  ринку коліс, вісей та колісних пар  представляють кілька Єв-

ропейских компаній  виробників: це компанії GHH-Bontrans Bochumer (Чехія),  Vereіn 

Verkehrstechnіk (BVV) (Германія), CAF (Іспанія), Lucchіnі (Італія). Вони мають виробництво з 

сучасними лініями та вдосконалу технологію. Але завдяки модернізації виробництва та впро-

вадженню нових видів продукції ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» має можливість розвитку продажу 

продукції для даних ринків.  

Конкуренцію на Американському та Азіатському ринках коліс та вісей представляють кілька 

компаній виробників, але за рахунок більш якісної продукції виробництва ПАТ«ІНТЕРПАЙП 

НТЗ» може бути конкурентоспроможним на цих ринках.  

Для підвищення конкурентоспроможності продукції та гарантії екологічної безпеки виробничих 

процесів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" продовжує впроваджувати у виробництво найкращі техноло-

гії. За 2021 рік ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ":   

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 844 мм креслення КР-0040-19 та 

КР-0041-19 за стандартом BS 5892-3 для Великобританії; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 926  мм креслення КР-0050-20 за 

стандартом BS 5892-3 для Великобританії; 



- освоєно виробництво механічно оброблених коліс типу LHB діаметром 918 мм креслення 

KP-0086-19.1 за стандартом ІRS R-19/93 part. ІІ Rev.4 для Індійських залізниць; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 850 мм креслення 

FTE423.1.02.001.010 за стандартом BN918277 для Deutsche Bahn; 

- освоєно виробництво механічно оброблених осей типу SPG 25 креслення ОС-0011-20 за стан-

дартом EN 13261 для Європи; 

- освоєно виробництво колісних пар типу ULT 80 креслення WS-007-20 за стандартом EN 13260 

для Європи; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 711,2 мм креслення КР-0041-11 

рев.1 за стандартом AAR M 107/M208 для Північної Америки; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 840 мм креслення КР-0063-20 за 

стандартом EN 13262 для Нідерландів; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 1076 мм креслення КР-0008-10 за 

стандартом AAR M 107/M208 для Мавританії; 

- освоєно виробництво напівмеханічно оброблених коліс діаметром 930 мм креслення 

КР-0005-21 за стандартом EN 13262 для Болгарії (Kolowag); 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 920 мм креслення КР-0022-21 за 

стандартом EN 13262 для Туреччини; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 920 мм креслення КР-0018-21 за 

стандартом EN 13262 для Європи; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 920 мм креслення КР-0057-20 за 

стандартом EN 13262 для Європи; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 860 мм креслення КР-0032-21 за 

стандартом EN 13262 для європейського ринку; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 915 мм креслення КР-0053-20 за 

стандартом ІRS R-19/93 Part ІІ для Бангладеш; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 1076 мм креслення КР-0054-20 за 

стандартом EN 13262 для Бангладеш; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 926 мм креслення КР-0065-20 за 

стандартом M.9W-1999 для Єгипту; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 996 мм креслення КР-0066-20 за 

стандартом M.9W-1999 для Єгипту; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 920,75 мм креслення КР-0003-21 

за стандартом ASTM A 504-18 для Бангладеш; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 920 мм креслення  КР-0041-18 

зміна 1 за стандартом EN 13262 для європейського ринку; 

- освоєно виробництво попередньо механічно оброблених коліс діаметром 590 мм креслення 

КР-0037-21 за стандартом EN 13262 для європейського ринку; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 730 мм креслення КР-0007-21 за 

стандартом EN 13262 для метрополітену Мадрида; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 1092 мм креслення КР-0004-21 

зміна 1 за стандартом EN 13262 для Бангладеш; 

- освоєно виробництво коліс цільнокатаних для спеціального рухомого складу діаметром 1050 

мм креслення КР-0060-21 зміна 1 за стандартом ДСТУ ГОСТ 10791:2016 для Укрзалізниці; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 920 мм креслення КР-0035-21 

зміна 1 за стандартом EN 13262 для Туреччини. 

В цілому, в 2021 році освоєно 648 008 тис. грн. капітальних вкладень: з них за планом модерні-

зацій і реконструкцій устаткування, будівель і споруд, що виконуються в період проведення по-

точних і капітальних ремонтів витрачено 192 906 тис.грн. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, великі металургійні підприємства України мають порів-

няно з основними зарубіжними конкурентами певні переваги, основними з яких є: низькі питомі 



інвестиційні витрати на підтримку і модернізацію підприємств; низькі витрати на виробництво 

продукції за рахунок використання дешевої робочої сили і низькі екологічні витрати; наявність 

висококваліфікованих кадрів; наявність власної сировини (як в масштабах країни, так і всереди-

ні більшості холдингових структур); наявність енергетичних ресурсів. 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА. 

У 2022 році ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" планує зберегти основний профіль діяльності. Щодо ви-

робництва продукції у 2022 році планується освоїти виробництво наступних видів продукції: 

- 3 типи залізничних коліс за стандартом EN 13262 та AAR M-107/M-208; 

- 1 тип залізничних осей з чистовою механічною обробкою за стандартом EN 13261; 

- 1 тип колісних пар за стандартом EN 13260. 

Поряд з цим, з метою сприяння забезпеченню позитивної динаміки виробництва, розширенню та 

пошуку нових ринків збуту Товариство планує провести роботи щодо освоєння нових видів ви-

робництв. У цьому напрямку, у 2022 році планується виконання наступних робіт:  

- розробка, освоєння виробництво, випробування та сертифікація нового дизайну колісної пари 

Heavy Haul із підвищеним навантаженням на вісь; 

- проходження кваліфікаційного аудиту постачальника компанією DB та отримання HPQ серти-

фікату на відповідність вимогам DІN EN 13262 та DBS 918 277; 

- проходження аудиту постачальника на відповідність технології монтажу буксових вузлів ви-

могам VPІ EMG 04; 

- проходження контролю першого виробу на постачання нової продукції стратегічно важливим 

замовникам Sіemens (Австрія) та Alstom (Франція); 

- освоєння виробництва 24 нових сортаментів (включаючи колеса, осі та колісні пари); 

- освоєння виробництва коліс з шумопоглинаючими кільцями (включаючи розробку дизайну 

шумопоглинаючих кілець);. 

- освоєння технології нанесення експлуатаційного покриття на зібрані колісні пари; 

- продовження реалізації модернізації установки вимірювань геометричних розмірів коліс на ді-

лянці обробки і здачі експортної продукції КПЦ; 

- продовження реалізації заходів для збільшення продуктивності виробництва коліс з повнопро-

фільною обробкою на 880 т/місяць до 6830 т/місяць; 

- організація розробки та впровадження національного стандарту на залізничні колеса; 

- інтеграція вимог нового стандарту Американської Асоціації залізниць в систему управління 

якістю підприємства. 

Одночасно з вище переліченим планується: 

- організація пропозицій щодо розробки національного стандарту ДСТУ на залізничні колеса; 

- за рахунок освоєння виробництва на нових металообробних верстатах та пресі MDT 300/2 HT 

підвищити продуктивність місячного виробництва колісних пар;  

- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації коліс за 

ГОСТ 10791 для підтримання конкурентоспроможності продукції на ринках країн колії 1520 мм; 

- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації коліс за 

ГОСТ 10791 для вітчизняного ринку; 

- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації напівоб-

роблених осей за  ДСТУ ГОСТ 31334 для вітчизняного ринку; 

- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації напівоб-

роблених бандажів за ДСТУ ГОСТ 398 для вітчизняного ринку; 

- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації коліс для 

ремонту колісних пар для потреб АТ "Укрзалізниця"; 

- підтвердження вимог безпеки коліс за ДСТУ ГОСТ 10791 за показником "Тріщиностійкість 

(в’язкість руйнування)"; 

- підтвердження відповідності Системи управління якістю Товариства вимогам національного 

стандарту ДСТУ ІSO 9001;  



- підтвердження відповідності Системи управління якістю Товариства вимогам міжнародного 

стандарту ІSO 9001;  

- підтвердження відповідності Системи управління якістю Товариства вимогам технічної специ-

фікації Європейської асоціації залізниць ІSO/TS 22163;  

- підтвердження відповідності Системи управління якістю Товариства специфікації Американ-

ської асоціації залізниць AAR M-1003; 

- підтвердження відповідності коліс та осей вимогам Американської асоціації залізниць (меха-

нічна інспекція) для підтримання конкурентоспроможності продукції Товариства на ринках 

Північної Америки та Саудівської Аравії; 

- підтвердження акредитації Центральної випробувальної лабораторії Товариства згідно вимог 

національного стандарту ДСТУ ІSO/ІEC 17025 Національним агентством з акредитації України. 

В цілому Товариство планує виробити та реалізувати в 2022 році не менше 191 тис. тон готової 

продукції, при цьому планується, що чистий дохід Товариства в 2022 році складе не менше 10,5 

млрд. гривень. 

 

КІЛЬКІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ СИРОВИНИ ТА МА-

ТЕРІАЛІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬ БІЛЬШЕ 10 ВІДСОТКІВ У ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ПО-

СТАЧАННЯ. 

Постачальниками за основними видами сировини, що займають більше 10 % у загальному обся-

зі постачання є: 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

"ДНІПРОСТАЛЬ", з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49051, Дніпропетровська область, 

м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 4. Так, за звітний період від основного постачальника бу-

ло отримано 97,55% трубної заготовки та 51,2% заготовки для виробництва залізничної про-

дукції.  

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", з 

місцезнаходженням за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, 

вул. Сучкова, буд. 115. За звітний період від постачальника було отримано 48,7% заготовки для 

виробництва залізничної продукції.  

Номенклатура покупних матеріалів та комплектуючих складається з широкого кола наймену-

вань продукції, яку Товариство отримує. Протягом звітнього періоду основними постачальники 

товариства є: ЗАТ «Нікопольський ремонтний завод»,  ПАТ "Новокраматорський машинобуді-

вний завод", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", МЕТІНВЕСТ-СМЦ ТОВ, НВФ «СВК», ТОВ 

"ТОРГОВИЙ ДІМ АГРІНОЛ", ТБ «Агро-спектр», ТОВ "ДЗС", ТОВ НВО "НІКОС", ТОВ "ФУКС 

МАСТИЛА УКРАЇНА", ВСЕСВІТ-ОЙЛ-ГРУП ТОВ, ТОВ "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТ", ВУД 

КОМПАНІ УКРАЇНА ТОВ, ДП "ПРОМЗІЗ-ДНЄПР", ТОВ "ДНІПРОСПЕЦЗАХИСТ", ПП "Під-

шипникзбут", ПФ "ТВ-Сплав", ТОВ "Промподшипник", ТОВ "ТАЕГУТЕК УКРАЇНА",TOOL 

COMPANY S.A., Lіnsіnger Maschіnenbau GmbH, BORtech DІS Tіcaret LTD.STІ., Dormer Pramet 

s.r.o. та інші 

Динаміка цін на матеріали та комплектуючі характеризується  зростанням в порівнянні з поча-

тком поточного року, бо залежить від багатьох економічних, політичних, соціальних та інших 

факторів. Так, наприклад, протягом звітного періоду відбулося зростання цін на пально - масти-

льні матеріали на 30%,  на  проволоку катанку на 16%,  на  оправки зростання ціни на 7%, на 

ЛКМ та РТВ на 3%, на електричні запчастини на 16%, на метали та метизи на 40% , на деякі за-

собі індивідуального захисту до 20% та ін. 

Постачання імпортних матеріалів складає 40% від загальних витрат на придбання матеріалів.  

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльні-

стю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і 

спосіб фінансування  



На протязі 2017-2021 років було проведено ряд крупних заходів по впровадженню у виробниц-

тво гнучких технологічних процесів на основі модернізації діючого обладнання, відновленню не 

використовуваного та придбання нового обладнання. За останні п'ять років були відчужені ак-

тиви, які застаріли та у використанні яких Товариство не має потреби:  

- 2017 р. - на суму 23 406 тис.грн; 

- 2018 р. - на суму 94 757 тис.грн.; 

- 2019 р. - на суму 39 855 тис.грн.; 

- 2020 р. - на суму 24 927 тис.грн.; 

- 2021р - на суму 2 846 873 тис.грн. 

У звітному 2021 році освоєно 648 008 тис. грн. капітальних вкладень: з них за планом модерні-

зацій і реконструкцій устаткування, будівель і споруд, що виконуються в період проведення по-

точних і капітальних ремонтів витрачено 192 906 тис.грн. Витрати на інші матеріальні активи 

склали 3 687 тис. грн., на нематеріальні оборотні активи - 10 105 тис. грн., транспортні засоби - 6 

399 тис. грн.               

Капітальні вкладення на будівельно - монтажні роботи в 2021 році склали 422 390 тис.грн. 

На устаткування що не входить в кошториси будівництв 11 218 тис. грн.   

На проектно - дослідницькі роботи витрачено 1 303 тис. грн.           

У 2021 році було введено основних засобів по незавершеному капітальному будівництву на 523 

548 тис. грн. 

В Товаристві продовжує реалізовуватися стратегія технічного та економічного розвитку, спря-

мована на підвищення конкурентоспроможності продукції і зміцнення позицій Товариства на 

ключових ринках. Її основні напрямки - впровадження у виробництво нових розробок, модерні-

зація обладнання, розширення сортаменту продукції, що випускається, подальше підвищення її 

якості, експлуатаційних і споживчих властивостей. Протягом звітного року була завершена реа-

лізація наступних інвестиційних проектів: 

ТРУБНИЙ ДИВІЗІОН (проекти вартістю до 200 тис.$):  

1. Заміна стрічкопильного верстата на ділянці ПЕН и ПЕД ТПЦ-3 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект завершено у 1 кварталі 2021 року. 

2. Вимірювач діаметру за розкатними станами ТПЦ-5 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект завершено у 1 кварталі 2021 року. 

3. Придбання пневматичного ручного інструменту для пакування продукції в ЦНГС (стан 5-12) 

та в ТПЦ-3 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подаль-ший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект завершено у 1 кварталі 2021 року. 

4. Модернізація насосних агрегатів НС-2 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект завершено у 2 кварталі 2021 року. 

 

КОЛІСНИЙ ДИВІЗІОН (проекти вартістю до 200 тис.$):  

1. Заміна електромостового крану № 223 на ділянці другої механічної обробки коліс в КПЦ ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ".  



Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект завершено у 4 кварталі 2021 року. 

2. Модернізація стельового освітлення ділянки з виготовлення вісей та колісних пар РМЦ ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" з застосуванням енергозберігаючих джерел світла.  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект завершено у 3 кварталі 2021 року. 

3. Модернізація стельового освітлення ділянки ТД, 2-й МО, експедиції КПЦ ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" з застосуванням енергозберігаючих джерел світла.  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект завершено у 4 кварталі 2021 року. 

4. Виконання модернізацій стельового освітлення у виробничій будівлі РМЦ (Базовий).  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект завершено у 2 кварталі 2021 року. 

5. Заміна електромостового крану №3 на ділянці з виробництва вісей та колісних пар РМЦ ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект завершено у 3 кварталі 2021 року. 

6. Модернізація стельового освітлення ділянки підготовки проб та зразків, термозалу ЦВЛ ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" з використанням енергозберігаючих джерел світла.  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект завершено у 4 кварталі 2021 року. 

7. Модернізація термоділянки КПЦ ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (1-й етап інжинірінг).  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект планується завершити в 1 кварталі 2023 року. 

 

КОЛІСНИЙ ДИВІЗІОН (проекти вартістю понад 200 тис.$): 

1. Скорочення витрат на упаковку експортних коліс (2 етап) в КПЦ ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект завершено у 1 кварталі 2021 року. 

2. Збільшення потужності з виробництва колісних пар власного виробництва на ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ". 

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект завершено у 4 кварталі 2021 року. 



3. Модернізація устаткування для заміру геометрії ж/д коліс "Amest" на експортній дільниці 

КПЦ ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційні проект планується завершити в 4 кварталі 2023 року. 

        

ТРУБНИЙ ДИВІЗІОН (проекти вартістю понад 200 тис.$): 

1. Виробництво труб малих діаметрів (? 21-32 мм) в умовах ТПЦ-3 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" і 

ТПЦ-7 ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ".  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект завершено у 3 кварталі 2021 року.  

2. Придбання установки неруйнівного контролю труб портального типу в ТПЦ-4 ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ".  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект завершено у 4 кварталі 2021 року. 

3. Придбання автоматичної лінії для гідравлічного випробування та шаблонування труб зовніш-

нім діаметром від 140 мм - до 340 мм в ТПЦ-4 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та              сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може 

негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект планується завершити у 4 кварталі 2022 року.  

4. Модернізація насосних станцій НС-1 і НС-2 ЦЕО ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Інвестиційний проект завершено у 2 кварталі 2021 року.  

 

Фінансування інвестиційних проектів здійснюється за рахунок власних коштів. 

У 2021 році за інвестиційні проекти ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (КОЛІСНИЙ ДИВІЗІОН) факти-

чно сплачено  131 294,49 тис. грн. з ПДВ. 

У 2021 році за інвестиційні проекти ТРУБНОГО ДИВІЗІОНУ фактично сплачено 198 814,23 тис. 

грн. з ПДВ. При цьому фінансування інвестиційних проектів ТРУБНОГО ДИВІЗІОНУ, після 

поділу трубного та колісного бізнесу (після 01.04.2021 р.) здійснюється за рахунок коштів ТОВ 

"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (м. Дніпро). 

 

За планом придбання основних засобів у 2021 році фактично сплачено 5 278 ,72 тис.грн. з ПДВ.  

При розрахунку використовувався курс UAH / $ - 27,29. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУТТЄВІ КАПІТАЛЬНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ, ЩО ПОВ'Я-

ЗАНІ З ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ТОВАРИСТВО ПЛА-

НУЄ ЗДІЙСНИТИ ПРОТЯГОМ 2022 РОКУ: 

Для стійкого зростання, заснованого на моделі стратегічного розвитку, що забезпечує збіль-

шення темпів продуктивності праці і підвищення конкурентоспроможності вітчизняних галузей 

і підприємств, Товариству потрібно конкурувати з іноземними виробниками. Рішення постав-

леної задачі можливе тільки в контексті модернізації з одночасною заміною більшості викорис-

товуваних технологій і обладнання. Іншими словами - щоб отримувати прибуток і нести про-



грес, потрібна реновація устаткування. 

Модернізація промислового обладнання включає в себе: заміну застарілих технологій, окремих 

вузлів, механізмів, ліній; додаткове оснащення існуючих промислових установок сучасним об-

ладнанням; часткову або комплексну автоматизацію виробництва; впровадження систем управ-

ління та обліку, інтеграція в централізовані АСУ підприємством. В рамках реалізації цих цілей 

протягом 2022 року планується реалізувати наступні інвестиційні проекти:  

КОЛІСНИЙ ДИВІЗІОН (проекти вартістю до 200 тис.$). 

1. Модернізація стельового освітлення заготовчого відділення, ДЧОК, експортної ділянки, ЛПО 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Плановий період реалізації проекту: 2 - 4 квартали 2022 року. 

2. Заміна електромостового крану №311 заготовчого відділення ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Плановий період реалізації проекту: 2 - 4 квартали 2022 року. 

3. Заміна крана однобалкового 3.2 тони на кран однобалковий 5 тон на ділянці з виробництва 

залізничних вісей РМЦ ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Плановий період реалізації проекту: 3 квартал 2022 року - 1 квартал 2023 року. 

4. Заміна електромостового крана 10 тон на кран однобалковий 10 тон на ділянці з виробництва 

залізничних вісей РМЦ ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Плановий період реалізації проекту: 3 квартал 2022 року - 1 квартал 2023 року. 

КОЛІСНИЙ ДИВІЗІОН (проекти вартістю понад 200 тис.$). 

1. Крок 3. Збільшення потужності з повнопрофільної обробки залізничних коліс у КПЦ ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Плановий період реалізації проекту: 1 квартал 2022 року - 3 квартал 2023 року. 

2. Модернізація термоділянки КПЦ ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

Відповідно до Положення Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

мета та сума проекту є комерційною таємницею. Розкриття даної інформації може негативно 

вплинути на подальший розвиток Товариства. 

Плановий період реалізації проекту: 4 квартал 2022 року - 4 квартал 2024 року. 

 

Фінансування інвестиційних проектів буде здійснюватись за рахунок власних коштів Товарист-

ва. 

 

Спеціалісти Товариства вважають, що реалізація перелічених інвестиційних проектів дозволить 

в майбутньому істотно оптимізувати всі виробничі процеси, а це, в сою чергу, позитивно позна-

читься на обсягах продукції, що випускається, приведе до зниження собівартості і підвищення 

якості залізничної продукції, що випускається. 

 



Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітен-

та щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утриман-

ня активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні 

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капіталь-

ного будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини 

таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, про-

гнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потуж-

ностей після її завершення 

Основними засобами вважаються матеріальні активи, які Товариство утримує з метою викорис-

тання їх у виробничому процесі, здавання в оренду іншим особам, очікуваний термін викорис-

тання яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).  

За структурою основні засоби розподіляються на:  

- земельні ділянки. Товариство не є власником земельних ділянок. Ділянки використовуються на 

умовах безтермінового використання, або оренди у місцевої влади.  

- будівлі, споруди та передавальні пристрої. Будівлі включають в себе всі будівлі і вмонтоване в 

них обладнання: водовод, енергопостачання, телефонні лінії, освітлення. Споруди: дороги, ди-

мові труби, залізничні колії.  

- машини та обладнання - включають в себе трубозварювальні агрегати, різні резервуари, насо-

си, контрольно-вимірювальне обладнання, обладнання для дефектоскопії, лабораторне облад-

нання.  

- транспортні засоби - включають в себе цистерни, автобуси, легкові і вантажні автомобілі.  

- інструменти, прилади, інвентар (меблі);  

- багаторічні насадження;  

- інші основні засоби;  

- бібліотечні фонди;  

- малоцінні необоротні матеріальні активи;  

- тимчасові (не титульні) споруди.  

Робочі машини й устаткування є найбільш активною частиною основних виробничих фондів, 

що визначає розмір і технічний рівень виробництва. Основні засоби найбільше використову-

ються основними підрозділами підприємства. У структурі основних засобів за станом на 

31.12.21 року найбільшу питому вагу складають групи: машини й устаткування - 84,1%; будин-

ки, спорудження та передавальні пристрої - 15,9%.  

Після первинного визнання за собівартістю основні засоби оцінюються за справедливою варті-

стю на дату переоцінки за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення ко-

рисності.  

Переоцінка здійснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих розбіжностей між 

справедливою вартістю переоціненого активу та його балансовою вартістю. При проведенні пе-

реоцінки основних засобів, накопичена амортизація елімінується проти первісної вартості об'є-

кту і така чиста вартість порівнюється із переоціненою вартістю об'єкта. 

Збільшення балансової вартості, що виникає внаслідок переоцінки, відноситься до іншого суку-

пного доходу та накопичується в складі резерву з переоцінки в складі власного капіталу в бала-

нсі, за винятком сум, що компенсують зменшення вартості активу, раніше відображеного у 

прибутках та збитках. В цьому випадку сума збільшення вартості такого активу відображається 

у прибутках та збитках. Зменшення балансової вартості відображається у звіті про сукупний до-

хід за винятком випадків, коли зменшення балансової вартості компенсує попередні збільшення 

балансової вартості цих же активів і відображається через зменшення резерву переоцінки. Доо-

цінка основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'-

єкта основних засобів пропорційно нарахованій амортизації. Після вибуття активу відповідна 

сума, включена до резерву переоцінки, переноситься до складу нерозподіленого прибутку. 

Первісна вартість основного засобу складається з ціни придбання або вартості будівництва, ін-

ших прямих витрат для введення активу в експлуатацію, витрат на позики та очікуваних витрат 



на виведення активу з експлуатації. Ціна купівлі або вартість будівництва основного засобу яв-

ляє собою суму сплачених коштів та справедливу вартість іншої винагороди, понесеної в ході 

придбання основного засобу.  

Об'єкт основних засобів вибуває після його реалізації або коли одержання економічних вигод 

від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що вини-

кають у зв'язку з вибуттям активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від ви-

буття активу і його балансовою вартістю) включаються до прибутків та збитків за рік у якому 

актив був знятий з обліку. 

Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів 

аналізуються наприкінці кожного звітного року й коригуються в разі необхідності. 

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом протягом корисного 

строку використання активу. Амортизація основних засобів розраховується з урахуванням таких 

термінів корисного використання активів: 
 

Будівлі  5-80 років 

Машини та обладнання  3-45 років 

Транспортні засоби та інші основні за-

соби 

3-25 років 

Інструменти та інвентар       3-28 років 

Інші основні засоби         3-25 років 
 

Витрати на капітальні реконструкції та ремонти складаються з вартості активів, що заміщують 

існуючий, або частини активу, витрат на діагностику та огляд. Коли актив або частина активу, 

що амортизується окремо, списується та заміщується іншим та, ймовірно, що Товариство в по-

дальшому отримуватиме майбутні економічні вигоди від цього активу, то витрати капіталізу-

ються. Якщо частина активу не обліковується як окремий компонент, то для оцінки балансової 

вартості заміщеного списаного активу використовується вартість активу, що заміщує існуючий. 

Усі інші витрати з ремонту відносяться до витрат в тому періоді, коли вони фактично понесені. 

При зарахуванні на баланс об'єкти основних засобів оцінювалися за собівартістю, що склада-

ється з витрат на його  виробництво чи придбання. 

До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первіс-

ною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу та будь-якими 

збитками від зменшення корисності. 

Активи вартістю менше 20 000 грн. не визнаються у складі основних засобів і не амортизуються, 

а списуються на витрати при введенні в експлуатацію. 

Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію (поточний ремонт, технічне 

обслуговування, капітальний ремонт) відображаються у складі витрат у періоді, в якому вони 

були понесені. У ситуаціях, коли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до збіль-

шення майбутніх економічних вигод, що очікуються від використання  об'єкту основних засобів 

понад первісно очікуваними економічними вигодами, такі витрати капіталізуються. 

Дооцінка основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням 

об'єкта основних засобів пропорційно нарахованій амортизації, а також при вибутті основних 

засобів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рух основних засобів представлений наступним чином: 

 

Первісна 

вартість 

Будинки та 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструмент, 

прилади, ін-

вентар 

Інші основні 

засоби 
Разом 

Залишок на 31 

грудня 2020 р. 
1 655 435 4 507 008 185 630 6 668 111 465 6 466 206 

Надходження 68 583 199 907 4 742 409 11 085 284 726 

Вибуття 697 399 2 091 378 5 111 3 204 34 568 2 831 660 

Інші зміни  -11 509 -530 481 96 234 154 -20 426 -466 028 

Залишок на 31 

грудня  2021 р. 
1 015 110 2 085 056 281 495 4 027 67 556 3 453 244 

Накопичена 

амортизація 
            

Залишок на 

31грудня 2020 р. 
579 554 1 689 073 108 461 4 360 75 777 2 457 225 

Надходження 42 177 223 612 12 037 455 15 842 294 123 

Вибуття 103 417 847 105 1 987 2 418 24 328 979 255 

Інші зміни  -473 999 -1 010 723 -116 255 -1 636 -34 019 -1 636 632 

Залишок на 31 

грудня  2021 р. 
44 315 54 857 2 256 761 33 272 135 461 

Залишкова 

вартість 
            

Залишок на 31 

грудня 2020 р. 
1 075 881 2 817 935 77 169 2 308 35 688 4 008 981 

Залишок на 31 

грудня  2021 р. 
970 795 2 030 199 279 239 3 266 34 284 3 317 783 

 

Амортизація основних засобів у 2021-2020рр. нараховувалась прямолінійним методом. Ліквіда-

ційна вартість основних засобів визначалась по кожному об'єкту окремо. Залишкової вартості 

основних засобів, вилучених для продажу немає.  

У складі незавершеного будівництва відображена вартість незавершених капітальних інвестицій 

у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних 

активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устатку-

вання для монтажу), що здійснюються Товариством, а також авансові платежі для фінансування 

капітального будівництва 

Інформація про рух капітальних інвестицій представлена наступним чином: 

 

Станом на 31 грудня 2020    127 358  

Надходження 648 009  

             Вибут-

тя/переміщення  (523 549) 

 

             (Знецінен-

ня)/поновлення        знецінення  

 

Станом на 31 грудня 2020    251 818  
 

 

 

Станом на 31.12.2021р. діяли наступні договори застави основних засобів ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ": 

1. Договір іпотеки від 29.10.2019р. з MADІSON PACІFІC TRUST LІMІTED [МЕДІСОН ПАСІ-

ФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД] у якості Іпотекодержателя та Договір застави рухомого майна від 

31.10.2019р. з MADІSON PACІFІC TRUST LІMІTED [МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД] у 



якості Заставодержателя, які забезпечують виконання зобов'язань, ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC, 

з-поміж інших, як емітента за Договором про Довірче Управління Облігаціями на загальну суму 

309 192 тис. доларів США та терміном погашення 31 грудня 2024 року, по іншим документам 

стосовно реструктуризації кредитної заборгованості." 

2. Договір застави №413/2020/КОД-КБ-ГКД-З (обладнання) від 14.12.2020р. з ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" у якості Заставо-

держателя, який забезпечує виконання зобов'язань ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за Генеральним 

кредитним договором №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14.12.2020р. 

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, грунтується на аналізі 

змісту угоди. При цьому на дату початку угоди потрібно встановити, чи залежить її виконання 

від використання конкретного активу або активів, і чи переходить право користування активом 

у результаті цієї угоди. На початку строку оренди  Товариство як орендар визнає актив з права 

використання та орендне зобов'язання щодо оренди терміном більше 12 місяців та з вартістю 

орендованого активу, що перевищує межу 5,000 доларів за офіційним обмінним курсом НБУ на 

дату укладання договору. 

 Товариство, як орендодавець, класифікує оренду як фінансову за наявності таких ознак: 

- оренда передає орендареві право власності на базовий актив, наприкінці строку оренди; 

- орендар має можливість придбати базовий актив за ціною, що, як очікується, буде достатньо 

нижчою за справедливу вартість на дату, коли можливість може бути реалізовано, щоб існувала 

обгрунтована впевненість на дату початку дії оренди в тому, що можливість буде реалізовано; 

- строк оренди становить більшу частину строку економічної експлуатації базового активу, на-

віть якщо право власності не передається; 

- на дату початку дії оренди теперішня вартість орендних платежів дорівнює принаймні в осно-

вному всій справедливій вартості базового активу та 

- базовий актив має такий спеціалізований характер, що тільки орендар може використовувати 

його, не здійснюючи значних модифікацій. 

Вся інша оренда класифікується Товариством як операційна щодо орендних угод, в яких Това-

риство виступає в якості орендодавця. 

Товариство не розрізняє операційну та фінансову оренду за угодами, в яких воно виступає в 

якості орендаря, оскільки МСФЗ 16 передбачає уніфікований облік орендних операцій, в яких 

Товариство виступає в якості орендаря. 

Товариством передано в оперативну оренду основних засобів на суму 18 873 тисячі гривень. З 

цієї суми найбільш вагомими є: оренда транспортних засобів АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТО-

РМЕТ"; оренда приміщень та майна ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; оренда приміщень та транс-

портних засобів ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО". 

 

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ТА СТУПІНЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ. СПОСІБ 

УТРИМАННЯ АКТИВІВ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.  

Основний виробничий майданчик Товариства розташований на території Індустріального райо-

ну м. Дніпра, і прилягає до Придніпровської залізничної магістралі. Більша кількість основних 

засобів (їх виробнича частка) розташована на території Товариства за юридичною адресою: вул. 

Столєтова, 21, м. Дніпро, 49081, Україна, але такий об'єкт соціального напрямку, як поліклініка 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", має свою фактичну адресу. Спосіб утримання активів полягає в тому, 

що активи Товариства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі Товари-

ства.  

Основні засоби виробничого призначення представлені виробничими приміщеннями (цеховими 

корпусами), колесопрокатним і кільцебандажним виробництвами, верстатами, допоміжним об-

ладнанням для проведення випробувань продукції, що виготовляється, сучасними механізова-

ними та автоматизованими трубопрокатними агрегатами, які у поєднанні з висококваліфікова-

ними фахівцями дозволяють виробляти високоякісну продукцію зі стабільним рівнем якості.  

Основні засоби виробничого призначення використовуються у три зміни. Забезпеченість осно-



вних підрозділів Товариства виробничими площами складає 100 %. Виробничі потужності в ці-

лому задовольняють потреби Товариства. Ступень використання виробничих потужностей за 

звітний рік склала: 

 

Вид продукції 
Проектна 

потужність 

Затверджена 

виробнича 

потужність 

на 2021р. 

Фактичичний 

випуск в 

2021р. 

Використання  

потужностей 

проектної, 

% 

виробничої,  

% 

Колеса, тис.тон 250 172,1 142,7 57% 83% 

Бандажі, тис.тон 62 2,6 1,8 3% 70% 

Осі, тис.тон 31,5 19,8 11,7 37% 59% 

Труби сталеві всього, тис.тон 740 44,9 59,8 8% 133% 

 

Товариство забезпечене виробничими і трудовими ресурсами для виконання програми, перед-

баченої на наступний рік, але у зв'язку з високим зносом основних засобів Товариство вже кіль-

ка років проводить активну роботу по технічному переозброєнню виробництва.  

Для забезпечення потреб поточної діяльності Товариства важливим є:  

- модернізація автоматичних та поточних ліній;  

- створення гнучких технологічних процесів з придбанням технологій, устаткування, технологі-

чного обладнання та підготовкою персоналу;  

- оновлення технологічного парку обладнання, особливо того, що знаходиться в експлуатації 

більше 20 років.  

Робочі машини й устаткування є найбільш активною частиною основних виробничих фондів, 

що визначає розмір і технічний рівень виробництва. Основні засоби найбільше використову-

ються основними підрозділами підприємства. У структурі основних засобів за станом на 

31.12.2021 року найбільшу питому вагу складають групи: машини й устаткування - 84,1%; бу-

динки, спорудження та передавальні пристрої - 15,9%.  

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ. 

На ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" впроваджена система управління навколишнім природним середо-

вищем, яка охоплює усі види діяльності підприємства від придбання сировини, матеріалів, ене-

ргоресурсів до реалізації готової продукції. 

Екологічна політика підприємства затверджена Головою правління, та передбачає мінімізацію 

відходів та зменшення забруднення навколишнього середовища, води, повітря та грунтів. Зага-

льну політику по охороні навколишнього природного середовища здійснює начальник управ-

ління промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища. 

До екологічного законодавства, яке поширюється на діяльність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", нале-

жать Закони України: "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону 

атмосферного повітря", "Про відходи", Водний Кодекс України та інші нормативні документи, 

Державні санітарні норми та правила, Державні стандарти України. 

Моніторинг навколишнього середовища  враховує основні принципи стандарту ІSO 14000, який 

підтверджено сертифікатом від 29.10.2020р. реєстраційний № 1210448885 TMS і включає осно-

вні напрямки : 

- контроль відповідності документації підприємства вимогам природоохоронного законодавства; 

- контроль якості , кількості викидів в атмосферне повітря та скидів у р. Дніпро; 

- контроль за збором, вивозом та утилізацією відходів виробництва та інші. 

Систематичний контроль екологічного стану підприємства здійснюється відомчим відділом 

екології та промислової санітарії, атестованим Мінпромполітики України № 26416904-26/4-1ВЛ 

від 27.02.2019р. Відділ екології та промислової санітарії забезпечений сучасними приладами 

контролю, методичними матеріалами. Фахівці служби мають досвід роботи і відповідну освіту. 



На підприємстві постійно проводиться робота по заміні, реконструкції або по встановленню 

нових пилогазоочисних споруд.    

Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря  у  2021р.  -  477,4 тон.  

Скид стічних вод у р. Дніпро склав - 1 млн. 560 тис. м3 рік. 

На підприємстві діє система збору, передачі та вивозу виробничих та побутових відходів. Вивіз 

відходів з території підприємства виконується згідно договорів з організаціями, які мають ліце-

нзії на проведення операцій з відходами. В 2021 році вивезено на утилізацію 3 363 тон відходів 

виробництва.   

На виконання закону України про відходи, на підприємстві на кожний вид відходу розроблений  

технічний паспорт, в якому вказують  данні про відхід, подальше його розміщення та передача. 

Паспорта  погоджені с органами державного нагляду , які контролюють рух  відходів  та їх 

утилізацію. 

Підприємство має дозволи на всі напрямки екологічного впливу виробництва (викиди в атмос-

ферне повітря, скидання в водойму) які видані відповідними органами  

Щорічно, відповідно до чинного законодавства України підприємство надає органам державної і 

виконавчої влади статзвітність, у якій відображається інформація про обсяги викидів, скидання 

у р. Дніпро, передачу відходів та екологічні витрати. 

Підприємство регулярно сплачує екологічні збори за забруднення навколишнього природного 

середовища. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА. 

У звітному 2021 році освоєно 648 008 тис. грн. капітальних вкладень: з них за планом модерні-

зацій і реконструкцій устаткування, будівель і споруд, що виконуються в період проведення по-

точних і капітальних ремонтів витрачено 192 906 тис.грн. Витрати на інші матеріальні активи 

склали 3 687 тис. грн., на нематеріальні оборотні активи - 10 105 тис. грн., транспортні засоби - 6 

399 тис. грн.               

Капітальні вкладення на будівельно - монтажні роботи в 2021 році склали 422 390 тис.грн. 

На устаткування що не входить в кошториси будівництв 11 218 тис. грн.   

На проектно - дослідницькі роботи витрачено 1 303 тис. грн.           

У 2021 році було введено основних засобів по незавершеному капітальному будівництву на 523 

548 тис. грн. 

 

ПЛАНИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. 

В 2022 році планується проведення поточних ремонтів основних засобів в обсязі 91 102 тис. грн. 

і капітальних ремонтів 52 156 тис. грн. та планується продовжувати поступову заміну зношеного 

обладнання на нове.  

 До планів оновлення виробничих основних фондів Товариство має:  

 - ремонт виробничого обладнання;  

 - ремонт будівель і споруд. 

У 2022 році не планується проведення модернізації обладнання ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Суть 

такої процедури полягає у тому, щоб вдихнути нове життя у застаріле обладнання та виробничі 

лінії. Модернізація виробничого обладнання, яку планується здійснити, дозволить підприємству 

отримати наступні результати:  

- підвищення надійності устаткування, зменшення обсягу і часу регламентних і ремонт-

но-відновлювальних робіт, скорочення штату обслуговуючого персоналу; 

- підвищення продуктивності устаткування; 

- підвищення технологічної точності, повторюваності, стабільності технологічних параметрів 

обладнання; 

- введення додаткових функцій у обладнання, його перепрофілювання; 

- зменшення енерговитрат за рахунок оптимізації технологічних і підготовчо-заключних опера-

цій; 



- спрощення експлуатації обладнання за рахунок застосування інтуїтивних інтерфейсів управ-

ління (HMІ), що не вимагають спеціального навчання оператора; 

- зниження ризику псування обладнання і оброблюваної продукції за рахунок коректного заве-

ршення роботи при аварійних ситуаціях з аварійним сповіщенням; 

- збільшення рівня безпеки роботи з обладнанням. 

Витрати на фінансування заходів плану придбання основних засобів та плану капітальних ре-

монтів на 2022 рік:  власні засоби та позикові кошти.  

Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 2021 рік - 187 727 тис.грн. 

Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 2020 рік - 326 385 тис.грн. 

Зменшення витрат в звітному періоді в порівнянні за аналогічним періодом року, що передував 

звітному, за рахунок зменшення об'єму виробництва. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

На діяльність Товариства, як і на всі підприємства трубної галузі, чималий вплив має зовнішня 

економічна обстановка та податкова політика держави.  

З іншого боку, жорстка конкуренція на внутрішньому й світових ринках змушує Товариство 

постійно удосконалювати технологію виробництва продукції, підвищуючи її якість з одно-

часним зниженням витрат, впроваджувати нові, особливо ліквідні види продукції. 

Проблемними питаннями для підприємства є: 

1. Невідшкодований ПДВ на кінець року в розмірі 85 585 тис.грн. 

2. Збільшення мита на колеса, вироблені на НТЗ для Євразійського економічного союзу (Біло-

русь, Казахстан, Росія,  Вірменія, Киргизія) до 34,22%. 

3. Загороджувальні заходи, на труби, вироблені на НТЗ, для таких великих ринків збуту як Єв-

ропейський Союз, США, Бразилія, Мексика - збільшення мита до 32,5%. 

4. Зростання залізничних тарифів та цін на газ і метал позначається на збільшенні собівартості 

продукції. 

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

коліс, бандажів та сталевих труб, у тому числі: 

- загострення конкуренції на світових ринках. Розвиток трубного виробництва в країнах, що є 

найкрупнішими споживачами продукції Товариства. Об'єктивно така ситуація провокує про-

блеми з реалізацією труб Товариства в регіонах, найпривабливіших із погляду структури сорта-

менту ринку; 

- введення Росією обмеження на обсяги постачання українськими виробниками труб. Перепле-

тення державних факторів як економічних так і політичних призвело до обмеження поставок 

українських труб на ринок СНД і до жорсткої конкуренції на ринку труб (введення Урядом Росії 

квот на імпорт українських труб); 

- необхідність перевірки продукції на наявність альфа- і бета - випромінювання, а також транс-

уранових компонентів, при ввезенні металопродукції до Росії. Це ускладнює процедуру імпорту 

та може привести до втрати частини російського ринку;  

-  зменшення попиту на труби для буріння в Україні, у зв'язку з переглядом держкомпанією 

програм буріння нових свердловин; 

- відсутність попиту на труби для машинобудування в Україні. Це пов'язано з тим, що машино-

будування знаходиться в стані занепаду, нафтогазовидобувні компанії не збільшують обсягів 

розвідувально-бурових робіт, видобуток нафти й газу на українській території, газифікація 

населених пунктів ведеться повільно через відсутність засобів, служби, комунального поста-

чання є бюджетними організаціями через недостатнє фінансування; 

- зростання цін на основну сировину для виробництва труб. Ця ситуація негативно впливає не 

тільки на економіку виробництва труб, але і на контрактний ринок. Непередбачуваність ринку 

передільного металу істотно звужує можливості вибудовування довгострокових відносин із 

стратегічними партнерами;  



- зміна життєвих цінностей – неадекватна оцінка змін, що відбуваються. Зниження, щільно до 

втрати, необхідного рівня корпоративної культури, почуття причетності до результатів діяль-

ності Товариства. 

Зростання цін на енергоносії на внутрішньому ринку впливає на збільшення цін на продукцію, 

що призводить до переорієнтації ринків трубної продукції і як наслідок – до падіння обсягів ви-

робництва труб. Суттєвий вплив на діяльність обігових коштів Товариства має дуже повільне 

відшкодування ПДВ з бюджету при відвантаженні продукції на експорт. 

Водночас на підприємства гірничо-металургійного комплексу України (далі за текстом – ГМК) 

вже зараз впливає (і в найближчий час буде посилено впливати) низка таких негативних чинни-

ків та загроз: 

- прогнозоване уповільнення економік України та країн - споживачів продукції вітчизняного 

ГМК; 

- високий рівень протекціонізму в країнах - споживачах продукції ГМК; 

- недостатній захист внутрішнього ринку від імпорту металопродукції; 

- необхідність декарбонізації ("зеленого переходу") металургійного виробництва, продиктована 

стрімким зростанням екологічних вимог суспільства і, відповідно, нормативними актами Євро-

союзу, України та інших держав; 

- потреба в суттєвих інвестиціях бізнесу в зміну технологій виробництва; 

- очікуване зростання цін на продукцію вітчизняного ГМК за необхідності забезпечення додат-

кових суттєвих екологічних витрат і, відповідно, зниження конкурентоспроможності продукції; 

- ризики блокування реалізації продукції ГМК України через порти Азовського моря; 

- відтік кваліфікованих кадрів з України. 

В 2020-2021р.р. до зазначених чинників долучилась пандемія коронавірусу COVІD-19, для 

стримування якої більшість держав запровадили режим карантину. Основний вплив COVІD-19 

на діяльність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"  спостерігався у другому кварталі 2020 року, коли були 

введені більш жорсткі карантинні заходи та виробництво скоротилося через послаблення попи-

ту, але ситуація покращилася в третьому кварталі. Істотність впливу COVІD-19 на майбутню 

операційну діяльність Товариства великою мірою залежить від тривалості та поширення впливу 

вірусу на світову та українську економіку. Керівництво Товариства продовжує здійснювати 

моніторинг розвитку ситуації, пов'язаної з пандемією, та вживатиме необхідних заходів для за-

побігання відповідним ризикам. 

 

СТУПІНЬ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗАКОНОДАВЧИХ АБО ЕКОНОМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ. 

1. Антимонопольне законодавство. 

Внутрішнє українське антимонопольне законодавство істотно обмежує можливості Товариства 

по наданню тиску на покупця продукції у будь-якій формі, включаючи відмовлення від вироб-

ництва монопольних видів продукції. 

2. Державне регулювання цін. 

В даний час державного регулювання цін на продукцію Товариства немає.  

3. Загороджувальні заходи.  

Наявність в країнах, які є споживачами продукції Товариства невигідних умов для реалізації 

нашої продукції: це загороджувальні заходи та мита, оподаткування, упередженість і вибірко-

вість у тендерній політиці. 

4. Недосконалість фінансових інструментів в Україні і інших країнах СНД, впливає на ринкову 

поведінку споживачів – віддавати перевагу нижчій ціні, а не вищій якості й гарантіям експлуа-

таційної надійності. 

5. Податкове законодавство.  

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" – промислове підприємство, на якому проводяться планові перевірки 

вимог податкового та іншого видів законодавства. Складна система обчислення податків, не-

узгоджені різними нормативними актами об`єкти обчислення призводять до нарахування штра-

фів, додаткових витрат при обчисленні податків. Товариство намагається не уклінно дотриму-



ватися вимог податкового законодавства. Проте, якщо рішення податкових органів, прийнятих 

відносно об`єктів оподаткування обчислених на нашому підприємстві, нас не задовольняє, ми 

змушені звертатися до судових органів. 

Товариство в процесі здійснення господарської діяльності дотримується вимог чинного законо-

давства в усіх сферах. 

Проте сучасне законодавче поле має особливості, які створюють певні ризики для Товариства. У 

зв'язку з численними змінами, що вносяться до чинних законодавчих актів, існує багато супе-

речностей між нормативними актами, також залишається багато питань, не врегульованих, або 

недостатньо врегульованих на законодавчому рівні. Деякі важливі питання регулюються не За-

конами, а підзаконними актами. Така ситуація дає можливість органам виконавчої влади, кон-

тролюючим органам та суб'єктам господарювання тлумачити діюче законодавство неоднознач-

но, що приводить до нестабільності правового регулювання.  

Недостатня розвиненість судової системи ускладнює отримання судових рішень в короткі 

терміни. Будь-які невизначеності щодо юридичної системи України можуть викликати погір-

шення економічної ситуації в країні і, відповідно, вплинути на операційну діяльність Товарист-

ва. 

Вплинути на діяльність Товариства можуть зміни в податковому, митному законодавстві, в 

сфері валютного регулювання тощо. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого ка-

піталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 

емітента 

Політика ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо фінансування своєї діяльності спрямована на: безпере-

бійне забезпечення фінансовими ресурсами поточної виробничо-господарської діяльності та 

контроль за раціональним використанням фінансових ресурсів; своєчасне перерахування плате-

жів до бюджету та в державні цільові фонди, своєчасні розрахунки з постачальниками товарів та 

послуг, оплату праці персоналу; досягнення найбільш ефективних економічних та фінансових 

показників на основі взаємовигідного співробітництва, поваги, довіри з партнерами; фінансу-

вання природоохоронних проектів підприємства, охорони праці та промислової безпеки, ліку-

вально-профілактичних засобів щодо збереження здоров'я та профілактики профзахворювань 

персоналу підприємства; постійне вдосконалення, підвищення ефективності фінансової діяль-

ності підприємства. розвиток і навчання персоналу задля підвищення інтелектуальної капіталі-

зації підприємства. Крім того, підприємство вкладає кошти в покращення інфраструктури міста, 

надає благодійну допомогу міським навчальним та медичним закладам. Всі напрямки фінансу-

вання спрямовані на зростання конкурентоспроможності підприємства в виробництві високоя-

кісної металопродукції. Робочий капітал утримується на оптимальному рівні, достатньому для 

стабільної роботи підприємства. Для покращення ліквідності постійно контролюється оборот-

ність робочого капіталу, ведеться робота з покупцями й постачальниками щодо оптимальних 

строків погашення заборгованостей. Проводиться моніторинг залишків сировини та готової 

продукції. 

За наслідками діяльності за 2021 рік чистий дохід від реалізації продукції склав 8 225 588 тис. 

грн., собівартість реалізованої продукції - 7 486 179 тис. грн., адміністративні витрати - 311 666 

тис. грн., витрати на збут - 631 535 тис. грн., інші операційні витрати перевищили інші опера-

ційні доходи на 33 515 тис. грн. Таким чином, фінансовий результат від операційної діяльності є 

збитковим і складає 237 307 тис. грн.  

Фінансові витрати склали 464 085 тис. грн., втрати від участі в капіталі склали 186 тис.грн., інші 

доходи перевищили інші витрати на 324 344 тис. грн., а витрати з податку на прибуток склали 

109 178 тис. грн. Таким чином, за 2021-й рік Товариством отримано чистий збиток у розмірі 486 

412 тис. грн. Погіршення фінансового результату пов'язане із падінням обсягів реалізації про-

дукції на внутрішньому ринку та на ринку країн СНД, викликаним, в тому числі, зменшенням 

ділової активності в регіоні внаслідок пандемії COVІD-19 та запровадженням карантинних та 



обмежувальних заходів. Баланс Товариства станом на 31 грудня 2020 року складав 18 518 475 

тис. грн. Станом на 31 грудня 2021 року валюта балансу Товариства зменшилась в порівняні з 

31.12.2020 року на 740 566 тис. грн. і склала 17 777 909 тис. грн. Основне зменшення активів по-

в'язане зі зменшенням необоротних активів на 15% (-635 267 тис. грн.), що в свою чергу пов'я-

зане з реорганізацією Товариства. Оборотні активи зменшилися на 105 299 тис. грн. і склали 14 

202 570 тис. грн. У 2021 році власний капітал Товариства збільшився на 640 251 тис. грн. Частка 

власного капіталу у валюті балансу склала 30%. Коефіцієнт поточної ліквідності склав 1,55. Дані 

показники показують, що минулий рік був босить складним для Товаритсва, чим попередній. 

Але Товариство зберегло фінансування своєї діяльності, платоспроможності, правильно вело 

кредитну та фінансову політику.  

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періо-

ду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Товариство в процесі ведення господарської діяльності укладає договори (контракти). Термін дії 

договорів переважно складає один календарний рік. Проте існує значна кількість довгостроко-

вих договорів без зазначення загальної суми договору та договорів, строк виконання яких пе-

редбачений у наступному звітному періоді. Тому на кінець звітного періоду всі договори, які 

були укладені на початку звітного періоду, є виконаними або знаходяться на стадії виконання. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробни-

цтва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть 

вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегія підприємства сфокусована на наступних аспектах:  

- виробництво безпечної екологічної залізничної продукції (дбайливе використання ресурсів, 

мінімізація впливу на навколишнє середовище, фінансування природоохоронних проектів);  

- створення комфортного робочого середовища без виробничих ризиків для співробітників і пі-

дрядників (поліпшення умов праці, фінансування охорони праці та промислової безпеки, ліку-

вально-профілактичних засобів щодо збереження здоров'я та профілактики профзахворювань 

персоналу), соціальний захист працівників;  

- інвестиції в працівників (розвиток і навчання персоналу задля підвищення інтелектуальної ка-

піталізації підприємства);  

- розвиток місцевих громад (інвестиції в покращення інфраструктури міста та регіону, благо-

дійна допомога міським навчальним та медичним закладам).  

Першочергові напрямки розвитку: освоєння нових ринків збуту металопродукції, що дозволить 

скоротити витрати на доставку, і таким чином позитивно вплинути на собівартість; а також ро-

звиток нових ринків збуту; розширення асортименту (розробка та випуск нових видів залізнич-

ної продукції і надання нових послуг поліпшеної якості), сертифікація продукції на міжнарод-

них ринках; продовження масштабної програми модернізації. 

Стратегічною ціллю дивізіону залізничної продукції у 2022 році є: отримання прекваліфікації у 

ключових вагонобудівних компаній і розширенні продуктового портфеля (плануємо продовжи-

ти розвиток виробництва продукції для пасажирського транспорту і метро) та розвиток і утри-

мання лідируючих позицій Товариства на міжнародному ринку залізничної продукції, у тому 

числі в країнах Європи та Америки, завдяки цілеспрямованій роботі по вдосконаленню техноло-

гії, розширенню сортаменту, жорсткому контролю за значними статтями витрат та впрова-

дженню програм заощадження ресурсів (металу, газу, електроенергії та ін.), що дозволить успі-

шно конкурувати зарубіжними виробниками. 

Стратегічною ціллю Товариства в області якості є досягнення лідируючого положення на рин-

ках з виробництва високоякісної продукції, яка повністю задовольняє вимоги та очікування 

споживачів, шляхом суворого виконання узгоджених вимог. Тому на Товаристві послідовно ре-

алізується стратегія технічного та економічного розвитку, яка направлена на підвищення конку-

рентоспроможності продукції і зміцнення позицій Товариства на ключових ринках. Її основні 



напрямки - впровадження у виробництво нових розробок, модернізація обладнання, розширення 

сортаменту продукції, подальше підвищення її якості, експлуатаційних та споживчих властиво-

стей. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЛАНІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НОВОГО ВИРОБ-

НИЦТВА, РОЗШИРЕННЯ ЧИ СКОРОЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА, РОЗРОБКИ НОВИХ 

ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, МОДЕРНІЗАЦІЯ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. 

Мета Товариства - безперервне поліпшення якості продукції, що випускається, розробка і осво-

єння з урахуванням потреб ринку нових видів продукції із поліпшеними експлуатаційними ха-

рактеристиками, збільшення об'ємів продукції, що виробляється для українського ринку і на ек-

спорт. 

Заставою успішної реалізації вказаних цілей є що проводяться в даний час і намічені до вико-

нання в найближчому майбутньому: модернізація устаткування, вдосконалення управління ви-

робництвом, залучення висококваліфікованого персоналу. У цьому напрямку, у 2022 році пла-

нується виконання наступних робіт:  

- розробка, освоєння виробництво, випробування та сертифікація нового дизайну колісної пари 

Heavy Haul із підвищеним навантаженням на вісь; 

- проходження кваліфікаційного аудиту постачальника компанією DB та отримання HPQ серти-

фікату на відповідність вимогам DІN EN 13262 та DBS 918 277; 

- проходження аудиту постачальника на відповідність технології монтажу буксових вузлів ви-

могам VPІ EMG 04; 

- проходження контролю першого виробу на постачання нової продукції стратегічно важливим 

замовникам Sіemens (Австрія) та Alstom (Франція); 

- освоєння виробництва 24 нових сортаментів (включаючи колеса, осі та колісні пари); 

- освоєння виробництва коліс з шумопоглинаючими кільцями (включаючи розробку дизайну 

шумопоглинаючих кілець);. 

- освоєння технології нанесення експлуатаційного покриття на зібрані колісні пари; 

- продовження реалізації модернізації установки вимірювань геометричних розмірів коліс на ді-

лянці обробки і здачі експортної продукції КПЦ; 

- продовження реалізації заходів для збільшення продуктивності виробництва коліс з повнопро-

фільною обробкою на 880 т/місяць до 6830 т/місяць; 

- організація розробки та впровадження національного стандарту на залізничні колеса; 

- інтеграція вимог нового стандарту Американської Асоціації залізниць в систему управління 

якістю підприємства. 

Одночасно з вище переліченим планується: 

- організація пропозицій щодо розробки національного стандарту ДСТУ на залізничні колеса; 

- за рахунок освоєння виробництва на нових металообробних верстатах та пресі MDT 300/2 HT 

підвищити продуктивність місячного виробництва колісних пар;  

- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації коліс за 

ГОСТ 10791 для підтримання конкурентоспроможності продукції на ринках країн колії 1520 мм; 

- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації коліс за 

ГОСТ 10791 для вітчизняного ринку; 

- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації напівоб-

роблених осей за  ДСТУ ГОСТ 31334 для вітчизняного ринку; 

- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації напівоб-

роблених бандажів за ДСТУ ГОСТ 398 для вітчизняного ринку; 

- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації коліс для 

ремонту колісних пар для потреб АТ "Укрзалізниця"; 

- підтвердження вимог безпеки коліс за ДСТУ ГОСТ 10791 за показником "Тріщиностійкість 

(в'язкість руйнування)"; 

- підтвердження відповідності Системи управління якістю Товариства вимогам національного 



стандарту ДСТУ ІSO 9001;  

- підтвердження відповідності Системи управління якістю Товариства вимогам міжнародного 

стандарту ІSO 9001;  

- підтвердження відповідності Системи управління якістю Товариства вимогам технічної специ-

фікації Європейської асоціації залізниць ІSO/TS 22163;  

- підтвердження відповідності Системи управління якістю Товариства специфікації Американ-

ської асоціації залізниць AAR M-1003; 

- підтвердження відповідності коліс та осей вимогам Американської асоціації залізниць (меха-

нічна інспекція) для підтримання конкурентоспроможності продукції Товариства на ринках 

Північної Америки та Саудівської Аравії; 

- підтвердження акредитації Центральної випробувальної лабораторії Товариства згідно вимог 

національного стандарту ДСТУ ІSO/ІEC 17025 Національним агентством з акредитації України. 

В цілому Товариство планує виробити та реалізувати в 2022 році не менше 191 тис. тон готової 

продукції, при цьому планується, що чистий дохід Товариства в 2022 році складе не менше 10,5 

млрд. гривень. 

 

ОПИС ІСТОТНИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМІТЕ-

НТА В МАЙБУТНЬОМУ. 

Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність Товариства загальнодержавного масштабу: 

скрутна економічна ситуація, яка склалася в Україні, практична відсутність платоспроможності 

споживачів, не ритмічне постачання сировини, криза, що охопила машинобудування, будівниц-

тво та інші галузі, підвищення цін на газ, сировину, тарифів на перевезення вантажів залізни-

цею. 

Істотними факторами, що можуть вплинути на діяльність Товариства є: 

- зміна потреби на основних ринках збуту в країнах СНД. Досвід показує, що діяльність Това-

риства знаходиться під впливом циклічних коливань та під значною залежністю від загальних 

економічних умов, впевненості та доходів споживачів, рівня попиту на продукцію Товариства, 

наявності джерел фінансування та вартості кредитів; 

- нестійкість податкової політики, недостатнє врахування інтересів промислових підприємств в 

податковому кодексі України. Ця проблема може призвести до втрати потенційних споживачів, 

а у деяких випадках і цілих ринків збуту; до виникнення дефіциту власних обігових коштів; до 

зростання дебіторської заборгованості; 

- введення Європейською комісією жорстких антидемпінгових мит на постачання українськими 

виробниками труб в країни Європейського Союзу;  

- об'єктивні процеси витіснення сталевих труб з сегменту малого й середнього діаметра пласти-

ковими трубами. Зараз ця проблема не представляється першорядною для українського вироб-

ника, проте в середньостроковій перспективі безперечні конкурентні переваги пластикових труб 

(вага, відносна простота установки і заміни, ціна) можуть привести до часткового поглинання 

цією продукцією ринку труб малого й середнього діаметра. 

Діяльність в межах ринкової економіки у всіх її формах і видах пов'язана з певними ризиками, 

ступінь яких є досить великим в Україні. Це пов'язано з недостатнім рівнем ринкових відносин, 

недосконалістю законодавства, соціально-політичними проблемами та іншими факторами.  

На діяльність Товариства можуть вплинути наступні ризики: 

1. Нестабільність законодавства, у т.ч. зміна податкової політики. 

2. Погіршення загальної економічної ситуації в Україні.  

3. Різке збільшення вартості позикових коштів.  

4. Зростання цін на газ, що займає значну частку в собівартості продукції. Ризик зменшується 

завдяки роботі по впровадженню енергозберігаючих технологій, переходу на альтернативні ви-

ди палива. 

5. Зниження ефективності й продуктивності праці, байдужість до якості продукції, що виробля-

ється.  



6. Забруднення навколишнього природного середовища викидами пилу, зливовими та дренаж-

ними водами. Модернізація та заміна зношеного обладнання в основних цехах приведе до по-

ліпшення екологічної ситуації, як на Товаристві так і в регіоні.  

7. Досить великі витрати на утримання соціальної сфери. Чітко невизначений та незформований 

соціальний пакет.  

8. Форс-мажорні обставини. Цей ризик мінімізується шляхом страхування засобів виробництва, 

перевезення товарної продукції тощо. 

Також фактором ризику можна вважати часті та, в багатьох випадках, безпідставні втручання 

державних органів у діяльність Товариства. 

За результатами дослідження "Виклики 2021/Ризики 2022 для ГМК України", яке провели ана-

літики GMK Center, ключовими ризиками, що можна виміряти, у 2022 році для українського 

гірничо-металургійного комплексу буде  падіння виробництва та споживання сталі у Китаї, а 

також економічна криза у Туреччині. Ці два фактори впливу можуть обійтися українським під-

приємствам галузі зниженням виручки у розмірі приблизно до $5,5 млрд. і до $750 млн. відпо-

відно. 

Найбільшим ризиком на 2022 рік для українського гірничо-металургійного комплексу є можли-

ве зниження цін на сировину та металопродукцію. Цей чинник багато в чому залежить від ціно-

утворення на світовому ринку, яке в свою чергу пов'язане із ситуацією в економіці Китаю. 

Іншим фактором впливу, що можна виміряти, є повномасштабна економічна криза в Туреччині, 

яка можлива при продовженні зниження облікової ставки на тлі високої інфляції в країні. Це 

вже призвело до рекордного падіння місцевої ліри до долара. Висока інфляція та падіння курсу 

ліри може порушити макроекономічну стабільність та негативно позначитися на споживанні 

сталі в країні. Туреччина є важливим ринком України. 

Можливі збитки у розмірі $750 млн. розраховані як різниця між обсягами експорту з України до 

Туреччини у 2021 р. (до 2,3 млн. тон) та у 2019 р. (1,3 млн. тон), який був кризовим для Туреч-

чини, за середніми цінами 2021 року. 

Серед інших факторів, вплив яких на даний момент складно відобразити кількісно або які мо-

жуть залишитися нереалізованими, можна відзначити: 

1. Посилення глобальної інфляції. 

Світова економіка зазнає інфляційного шоку через вплив високих цін на енергоносії та низку 

сировинних товарів. Важливою причиною зростання цін став також дефіцит пропозиції у бага-

тьох секторах економіки під впливом програм стимулювання. В результаті річні темпи інфляції 

в багатьох великих економіках перевищили свої багаторічні максимуми. У цих умовах світові 

центробанки будуть змушені посилювати свою політику, що охолоджуватиме світову економіку 

та матиме негативні наслідки для попиту на сталь. 

2. Ескалація конфлікту з Росією. 

Кампанія із нагнітання ситуації у ЗМІ говорить про невисоку ймовірність реалізації сценарію з 

російським вторгненням і швидше виглядає спробою тиску. На даний момент склалися най-

більш сприятливі умови для досягнення Росією своїх геополітичних цілей. Але якщо військове 

вторгнення відбудеться - збитки для економіки України та для металургійної галузі можуть бути 

тотальними. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Політика товариства щодо досліджень та розробок спрямована на: вирішення питань підвищен-

ня рівня виробництва; на покращення техніко-економічних показників; на зниження собівартос-

ті продукції; на економію енергоресурсів, сировини та матеріалів; підвищення безпеки праці.  

Роботи, що проводяться в умовах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" спрямовані на забезпечення існую-

чих вимог споживачів продукції зокрема виконання додаткових вимог по геометричним пара-

метрам і механічним властивостям продуктів, що описані в специфікаціях споживачів. Викону-

ються роботи з розробки технології виробництва нових, не стандартних розмірів. 



На науково-дослідні роботи витрачено: 228 080 USD та 460 000 грн.; 

Протягом 2021 року дивізіоном з виробництва залізничної продукції були виконані наступні 

науково-дослідні роботи та роботи з модернізації технології виробництва: 

1. Розроблено новий дизайн колісної пари для Іспанської колії з навантаженням 25т на вісь. 

2. Розроблено новий дизайн колісної пари з навантаженням 32,5т на вісь. 

3. Освоєно виробництва осей з загартуванням поверхні із марки сталі ЕА4Т. 

4. Освоєно виробництва коліс малого діаметру 577мм. 

5. Освоєння виробництва коліс LBH для Індійських залізниць. 

6. Поліпшено властивості сталі R8T згідно стандарту BS 5892. 

7. Впроваджено систему електронної простежуваності виробництва коліс в КПЦ. 

8. Освоєно виробництво, проведено контроль першого виробу та сертифіковано новий дизайн 

коліс діаметру 1050мм для спеціального рухомого складу для потреб АТ "Укрзалізниця". 

9. Освоєно виробництво та проведено контроль першого виробу коліс діаметром 1250мм для 

Alstom (Франція). 

10. Незалежними акредитованими органами підтверджена відповідність обов'язковим вимогам 

безпеки коліс з попередньою механічною обробкою для продукції ПАТ"КВБЗ". 

11. За рахунок капітального ремонту колесопрокатної лінії знижено витрати металу під час ви-

робництва коліс на 3,2кг/т. 

12. За рахунок освоєння виробництва на нових металообробних верстатах та пресі MDT 300/2 

HT підвищена продуктивність виробництва колісних пар з 8 тис. шт/рік на 16 тис. шт/рік. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та ре-

зультатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довіль-

ній формі 

Діяльність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у звітному періоді була збитковою, а обсяги доходу від ре-

алізації продукції дещо зменшились, що пов'язане із падінням обсягів реалізації трубної та залі-

зничної продукції на внутрішньому ринку та на ринку країн СНД, викликаним, в тому числі, 

зменшенням ділової активності в регіоні внаслідок пандемії COVІD-19 та запровадження кара-

нтинних та обмежувальних заходів. Зокрема, за підсумками 2021 року чистий дохід Товариства 

від реалізації продукції за 2021 рік склав 8 млрд. 225 млн. грн., собівартість реалізованої проду-

кції склала 7 млрд. 486 млн. грн., інші витрати перевищили інші доходи на 291 млн. грн., адмі-

ністративні витрати і витрати на збут склали 943 млн. грн., фінансові витрати становили 464 

млн. грн. В результаті, від звичайної діяльності до оподаткування Товариство отримало збиток у 

сумі 377 234 тис. грн. Витрати (дохід) з податку на прибуток склали -109 178 тис. грн., а сума 

збитку після сплати податків склала 486 412 тис. грн. 

Активи ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за період з 31.12.2020 року по 31.12.2021 року зменшились на 

0,7 млрд. грн. до 17 млрд. 777 млн. грн. Основне зменшення відбулося за рахунок зменшення 

необоротних та оборотних активів, а саме основних засобів, запасів сировини, готової продукції 

та незавершеного виробництва, що в свою чергу пов'язано з реорганізацією Товариства. 

Власний капітал Товариства збільшився на 14%, і склав на 5,3 млрд. грн. Сума нерозподіленого 

прибутку не змінилася і склала на 31.12.2021 року - 3,8 млрд. грн. 

Дебіторська заборгованість за 2021 рік збільшилась на 1,1 млрд. грн і склала на 01.01.2022 року 

12,9 млрд. грн. Найбільшу питому вагу (78%) в структурі дебіторської заборгованості займає 

заборгованість за товари, роботи, послуги. За звітний період вона зменшилася на 12%. Дебітор-

ська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 01.01.2022 року також зменшилася на 52% і  

склала 97  млн. грн. Заборгованість за виданими авансами за аналізований період збільшилась 

на 21% або на 47 млн. грн. Також суттєво збільшилась інша заборгованість і склала 2,5 млрд. 

грн. 

За 2021 рік сума зобов'язань зменшилася на 10%, в т.ч. за товари, роботи, послуги на 148 млн. 

грн. (на 15%). За звітний період кредиторська заборгованість за отриманими авансами зменши-



лася на 39%. Наявність одержаних авансів (2,1 млрд. грн.) говорить про стійке положення То-

вариства на ринку, і вказує на можливість Товариства отримувати попередню оплату за свою 

продукцію, що свідчить про її конкурентоспроможність. 

За рік структура зобов'язань змінилася несуттєво. Основні зміни: зменшилась питома вага кре-

диторської заборгованості за отриманими авансами на 01.01.2022 року на 8% в порівнянні з 

01.01.2021 року.  

Якщо говорити про обсяг продажів, то відповідно до встановлених планів, Товариство повинно 

було відвантажити в 2021 році 366,4 тис. тон готової продукції, при цьому фактично було відва-

нтажено 432,1 тис. тон, що становить 117,9%, (+65,7  тис. тон) до плану виробництва 2021 року, 

в тому числі виконання по трубах склало 146,0% (+81,9 тис. тон), залізничній продукції (колеса, 

бандажі, осі та колісні пари) - 91,4% (16,2 тис. тон). 

Продажі трубної продукції знизились на 72% в порівнянні з 2020 роком і склали 40 тис. тон. Це 

пов'язано із прийнятим, на початку 2018 року, рішенням про введення нової моделі управління 

бізнесом - дивізіональної структури: дивізіонів трубної, залізничної та сталевої продукції. Після 

поділу трубного та колісного бізнесу (після 01.04.2021 р.) виробництво труб зосереджено на 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ". 

Продажі залізничної продукції - коліс, бандажів, осей та колісних пар у 2021 році знизилися на 

7% порівняно з 2020 роком і склали 176 тис. тон.  

В Україні продовжується стагнація у вагонобудівній галузі, яка за підсумками минулого року 

скоротила випуск вантажних вагонів на третину - до близько 2 тис. одиниць. При цьому потен-

ціал українського транспортного машинобудування набагато вищий, але власники рухомого 

складу, що морально застарів, не приймають рішення інвестувати в його оновлення. Проте при-

ріст у сфері вагоноремонтів дозволив у 2021 році зберегти продажі залізничної продукції на 

українському ринку практично на рівні 2020 року (28 тис. тон). 

Водночас, продажі на ринки країн СНД у 2021 році обвалилися на 25% після введення в лютому 

Російською Федерацією ембарго на імпорт української залізничної продукції. Проте активна 

робота ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з диверсифікації ринків збуту дозволила вже з 2 кварталу 2021 

року частково нівелювати негативний ефект від ембарго за рахунок реалізації до країн Євросо-

юзу, Північної та Південної Америки, Близького Сходу. Обсяг реалізації залізничної продукції 

на європейський ринок склав 60 тис. тон (-8% до 2020 року). 

У 2021 році ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" суттєво наростив продаж колісних пар на експортні рин-

ки, перш за все, до Євросоюзу. Усього Товариство реалізувало 20 тис. шт. колісних пар, що на 

25% більше у порівнянні з 2020 роком. При цьому продаж колісних пар, зібраних на потужнос-

тях в Україні, показав приріст на 38%. 

Серед позитивних моментів діяльності підприємства можна виділити відмінну роботу з відшко-

дування дебетового ПДВ. Сума відшкодування дебетового ПДВ у 2021 році склала 894 546 тис. 

грн.  

У 2021 році середньомісячна заробітна плата досягла 17 732 грн. Плинність кадрів в 2021 році 

склала 16%. 

Також необхідно відзначити результативну роботу Товариства з реалізації таких інвестиційних 

проектів: 

- "Збільшення обсягів виробництва колісних пар власної збірки в РМЦ"; 

- "Скорочення витрат на упаковку експортних коліс в КПЦ"; 

- "Збільшення виробничих потужностей з механічної та фінішної обробки коліс". 

Перед дивізіоном залізничної продукції на 2022 рік стоїть завдання суттєво збільшити поставки 

та розширити продуктовий портфель у сегменті пасажирської залізничної продукції. У 2020-21 

роках ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" успішно постачав пасажирські залізничні колеса для швидкіс-

них поїздів Deutsche Bahn, тепер необхідно завершити сертифікацію в інших світових вагонобу-

дівних компаніях. 

Товариство будує свій бізнес на принципах взаємної довіри і пошани до своїх партнерів, держа-

вних і регіональних органів влади і суспільства в цілому. Тому соціальна відповідальність є од-



нією з найважливіших складових бізнесу Товариства. Пріоритетними задачами для Товариства у 

сфері соціальної відповідальності є забезпечення безпечних умов праці працівників, захисту 

здоров'я персоналу Товариства і населення, що проживає в районі його діяльності, збереження 

сприятливого навколишнього природного середовища, підтримка соціальної і економічної ста-

більності і інвестиційної привабливості регіону своєї присутності. Товариство усвідомлює, що 

створення відкритого і чесного бізнес-середовища в країні є неодмінною умовою для форму-

вання позитивного іміджу українського бізнесу в світі. Стратегія Товариства спирається на 

строгі морально-етичні норми ведення бізнесу і конкуренції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV. Інформація про органи управління 

 
Орган управління Структура Персональний склад 

Загальні збори Акціонери Товариства. Акціонери згідно реєстру власників 

іменних цінних паперів. Станом на 

31.12.2021 року 4 917 акціонерів. 

Наглядова рада Кількісний склад Наглядової ради стано-

вить 5 осіб. До складу Наглядової ради 

входять Голова, заступник Голови та 

члени Наглядової ради. 

Станом на 31 грудня 2021 року до складу 

Наглядової ради Товариства входять: 

1. Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕ-

РПАЙП НТЗ" - представник акціонера 

КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED) - Гарь-

кавий Олександр.  

2. Член Наглядової ради, заступник Го-

лови Наглядової ради, акціонер - Моро-

зов Денис Володимирович. 

3. Член Наглядової ради, акціонер - Єса-

улов Геннадій Олександрович. 

4. Член Наглядової ради - незалежний 

директор - Трипольський Георгій Олего-

вич. 

5. Член Наглядової ради - незалежний 

директор  - Юрченко Ігор Петрович. 

Правління Кількісний склад Правління становить 11 

осіб. До складу Правління входять Голо-

ва Правління, заступник Голови та члени 

Правління.  

Станом на 31.12.2021 року до складу 

Правління Товариства входять: 

1. Голова Правління - Костенко Сергій 

Олексійович. 

2. Член Правління, заступник Голови 

Прав-ління - Богдан Дмитро Олексійо-

вич.  

3. Член Правління - Бєсєднов Сергій Ві-

кторович. 

4. Член Правління - Кузьменко Сергій 

Володимирович. 

5. Член Правління - Новохатній Володи-

мир Акимович. 

6. Член Правління - Горяний Костянтин 

Іванович. 

7. Член Правління - Портретний Олег 

Іванович. 

8. Член Правління - Соколова Ірина Во-

лодимирівна. 

9. Член Правління - Струс Володимир 

Миронович. 

10. Член Правління - Трегуб Олег Євге-

нович. 

11. Член Правління - Горб Павло Мико-

лайович. 

Ревізійна комісія Кількісний склад Ревізійної комісії ста-

новить 3 особи. До складу Ревізійної ко-

місії входять Голова та 2 члени Ревізійної 

комісії. 

Станом на 31 грудня 2021 року до складу 

Ревізійної комісії Товариства входять: 

1. Голова Ревізійної комісії - Малевська 

Єлизавета Юріївна. 

2. Член Ревізійної комісії - Коваленко 
Володимир Сергійович. 

3. Член Ревізійної комісії - Ревка Катери-

на Іванівна. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

наро-

дження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування підприємства, іде-

нтифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав 

Дата набуття 

повноважень та 

термін, на який 

обрано (приз-

начено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Наглядової ради, 

представник акціонера 

КЛВ ЛІМІТЕД (KLW 

LІMІTED) 

Гарькавий Олександр 1979 

Вища. У 2003 році за-

кінчив Університет 

Мальмьо, Швеція 

(Malm? Unіversіty, 

Sweden) за спеціальні-

стю машинобудування 

(Mechanіcal 

Engіneerіng) та здобув 

кваліфікацію бакалавра 

наук (Bachelor of 

Scіence). 

18 

КЛВ-ВІЛКО СА 

(KLW-WHEELCO SA), 

CH-514.3.021.087-6, директор 

Дивізіону залізничної продукції 

29.04.2021, 

строком на 3 

роки 

Опис: 

У період з 01.01.2021 року та до 28.04.2021 року діяло Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рішенням річ-

них загальних зборів від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24). Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діяли у період з 01.04.2021 року та до 28.04.2021 року, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється на 

безоплатній основі.  

Починаючи з 29.04.2021 року чинним є Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рішенням річних загальних 

зборів від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26). Положенням передбачено, що члени Наглядової ради Товариства за виконання функцій 

членів Наглядової ради можуть отримувати щомісячну винагороду, яка  складається із фіксованої винагороди (основної та додаткової), умови та розмір якої ви-

значаються договором, що укладається з ними. Річними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 квітня 2021 року були затверджені умови 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлено, що договори з членами Наглядової ради Товариства ук-

ладатимуться 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 Това-

риства Гарькавого Олександра - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED). 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 18 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, ідентифікаційний но-

мер CHE-100.499). 

2) Член Ради директорів КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED) (місцезнаходження: 8 Mykіnon street, 1065, Nіcosіa, Cyprus; ідентифікаційний код юридичної особи: 

НЕ186148). 

2 

Член Наглядової ради, 

акціонер 

Єсаулов Геннадій Олександро-

вич 
1951 

Вища. У 1974 році за-

кінчив Дніпропетров-

ський ордена Трудо-

вого Червоного Пра-

пора металургійний 

інститут за спеціальні-

стю обробка металів 

тиском та здобув ква-

ліфікацію інже-

нер-металург. 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, директор з науко-

во-дослідних робіт та технології 

процесів Управління науко-

во-дослідних робіт та технології 

процесів Служби операційного 

директора 

29.04.2021, 

строком на 3 

роки 

Опис: 

У період з 01.01.2021 року та до 28.04.2021 року діяло Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рішенням річ-

них загальних зборів від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24). Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діяли у період з 01.04.2021 року та до 28.04.2021 року, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється на 

безоплатній основі.  

Починаючи з 29.04.2021 року чинним є Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рішенням річних загальних 

зборів від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26). Положенням передбачено, що члени Наглядової ради Товариства за виконання функцій 

членів Наглядової ради можуть отримувати щомісячну винагороду, яка  складається із фіксованої винагороди (основної та додаткової), умови та розмір якої ви-

значаються договором, що укладається з ними. Річними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 квітня 2021 року були затверджені умови 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлено, що договори з членами Наглядової ради Товариства ук-

ладатимуться 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 Това-

риства. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 45 роки. 

Посадова особа є акціонером ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00000025% статутного капі-

талу 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 операційного директора; 

2) з 25.03.2016р. по 22.06.2021р. - за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор 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 "НАУКОВО-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 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН ЦЕНТР" (місцезнаходжен-

ня: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, 49081, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 42093464). 

3 

Член Наглядової ради, 

акціонер 
Морозов Денис Володимирович 1978 

Вища. У 2000 році за-

кінчив Дніпропетров-

ський національний 

університет за спеціа-

льністю інформаційні 

системи в менеджменті 

та здобув кваліфікацію 

магістра. 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, директор 

29.04.2021, 

строком на 3 

роки 

Опис: 

У період з 01.01.2021 року та до 28.04.2021 року діяло Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рішенням річ-

них загальних зборів від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24). Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діяли у період з 01.04.2021 року та до 28.04.2021 року, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється на 

безоплатній основі.  

Починаючи з 29.04.2021 року чинним є Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рішенням річних загальних 

зборів від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26). Положенням передбачено, що члени Наглядової ради Товариства за виконання функцій 

членів Наглядової ради можуть отримувати щомісячну винагороду, яка  складається із фіксованої винагороди (основної та додаткової), умови та розмір якої ви-

значаються договором, що укладається з ними. Річними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 квітня 2021 року були затверджені умови 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлено, що договори з членами Наглядової ради Товариства ук-

ладатимуться 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 Това-

риства. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 19 років. 

Посадова особа є акціонером ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 73 (сімдесяти трьох) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00001825% ста-

тутного 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 теперішній час за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", радник 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 юридичної особи: 33668606). 

2) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м. 

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

3) Член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (місцезнаходження: пр. Трубників, 56, м. Ніко-

поль, Дніпропетровська область, 53201, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 35537363). 

4) 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). 

5) 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). 



6) Член Консультативної Ради ВАЛЮРЕК НІКО ТЬЮБ ХОЛДИНГ ГмбХ  (місцезнаходження: Теодорштрассе 109, 40472, м. Дюссельдорф, НІМЕЧЧИНА; реєс-

траційний номер: відсутня інформація). 

7) Член Ради директорів ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED) (місцезнаходження: 8 Mykіnon street, 1065, Nіcosіa, Cyprus; реєстраційний номер: 

НЕ170535). 

8) Член Ради директорів КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED) (місцезнаходження: 8 Mykіnon street, 1065, Nіcosіa, Cyprus; реєстраційний номер: НЕ186148). 

9) Член Ради директорів СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LІMІTED) (місцезнаходження: 8 Mykіnon street, 1065, Nіcosіa, Cyprus; реєстраційний номер: 

НЕ176502). 

10) За сумісництвом обіймає посаду радника з питань фінансової політики ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖ-

МЕНТ" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 33517151). 

4 

Член Наглядової ради - 

незалежний директор 

Трипольський Георгій Олего-

вич 
1979 

Вища. У 2002 році за-

кінчив Київський на-

ціональний економіч-

ний університет імені 

Вадима Гетьмана за 

спеціальністю мене-

джмент організацій та 

здобув кваліфікацію 

магістр з менеджменту 

корпорацій. 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІстВан", 35142308, головний 

спеціаліст-юрисконсульт відділу 

перспективних корпоративних 

проектів Управління корпора-

тивних прав Департаменту з 

корпоративних активів. 

29.04.2021, 

строком на 3 

роки 

Опис: 

У період з 01.01.2021 року та до 28.04.2021 року діяло Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рішенням річ-

них загальних зборів від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24). Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діяли у період з 01.04.2021 року та до 28.04.2021 року, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється на 

безоплатній основі.  

Починаючи з 29.04.2021 року чинним є Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рішенням річних загальних 

зборів від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26). Положенням передбачено, що члени Наглядової ради Товариства за виконання функцій 

членів Наглядової ради можуть отримувати щомісячну винагороду, яка  складається із фіксованої винагороди (основної та додаткової), умови та розмір якої ви-

значаються договором, що укладається з ними. Річними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 квітня 2021 року були затверджені умови 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлено, що договори з членами Наглядової ради Товариства ук-

ладатимуться 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 Това-

риства - незалежним директором. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Трипольський Г.О. акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 24 роки. 

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 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІстВан" (місцезнаходження: вул. Мечникова, 2, м. Київ, 01023, Україна; ідентифікаційний код юриди-

чної особи: 35142308). 

2) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" - 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 ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"  - представник акціонера EXSEED 

ІNVESTMENTS LІMІTED (місцезнаходження: вул. Калініна, 11, м. Покров, Дніпропетровська область, 53300, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 

00190928). 

4) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" - представник акціонера MOSFІLІA 

ІNVESTMENTS LІMІTED (місцезнаходження: вул. Радянська, 62, м. Марганець, Дніпропетровська область, 53400, Україна; ідентифікаційний код юридичної 

особи: 00190911). 

5) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" - представник акціонера TAPESTA LІMІTED (місцезна-

ходження: вул. Діагональна, 11, м. Запоріжжя,  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; ідентифі-

каційний код юридичної особи: 33114771). 

7) За сумісництвом обіймає посаду директора  ДП "ГАРАНТ К." (місцезнаходження: вул. Дегтярівська, 31, м.Київ, 04057, Україна; ідентифікаційний код юриди-

чної особи: 32162211). 

8) За сумісництвом обіймає посаду спеціаліста відділу депозитарної діяльності ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ" (місцезнаходження: вул. Саксаганського, 36-Б, Київ, 

01033, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 34412655). 

5 

Член Наглядової ради - 

незалежний директор 
Юрченко Ігор Петрович 1974 

Вища. У 1997 році за-

кінчив Київський уні-

верситет імені Тараса 

Шевченка за спеціаль-

ністю правознавство та 

здобув кваліфікацію 

юриста. 

28 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІстВан", 35142308, начальник 

Управління з корпоративних 

прав Департаменту з корпора-

тивних активів. 

29.04.2021, 

строком на 3 

роки 

Опис: 

У період з 01.01.2021 року та до 28.04.2021 року діяло Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рішенням річ-

них загальних зборів від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24). Договорами, укладеними з членами Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", що діяли у період з 01.04.2021 року та до 28.04.2021 року, передбачено, що виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється на 

безоплатній основі.  

Починаючи з 29.04.2021 року чинним є Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рішенням річних загальних 

зборів від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів №26). Положенням передбачено, що члени Наглядової ради Товариства за виконання функцій 

членів Наглядової ради можуть отримувати щомісячну винагороду, яка  складається із фіксованої винагороди (основної та додаткової), умови та розмір якої ви-

значаються договором, що укладається з ними. Річними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які відбулися 29 квітня 2021 року були затверджені умови 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлено, що договори з членами Наглядової ради Товариства ук-

ладатимуться 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 Това-

риства - незалежним директором. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Юрченко І.П. акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 28 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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІстВан" (міс-

цезнаходження: вул. Мечникова, 2, м. Київ, 01023, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 35142308). 

2) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" (місцезнаходження: вул. Електрометалургів, 310, м. 

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

3) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (місцезнаходження: вул. Калініна, 

11, м. Покров, Дніпропетровська область, 53300, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00190928). 

4) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (місцезнаходження: вул. Радянська, 

62, м. Марганець, Дніпропетровська область, 53400, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00190911). 

5) Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦТЕХНІКА"  (місцезнаходження: вул. Каунаська, буд.13, м. Київ, 02160, Укра-

їна; ідентифікаційний код юридичної особи: 04590228). 

6) За сумісництвом обіймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ" (місцезнаходження: вул. Саксагансь-

кого, 36-Б, м. Київ, 01033, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 34412655). 

6 

Голова Правління Костенко Сергій Олексійович 1973 

Вища. У 1995 році за-

кінчив Державну ме-

талургійну академію 

України за спеціальні-

стю металургійне ви-

робництво та здобув 

кваліфікацію інже-

нер-механік. 

31 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 

05393116, тимчасово виконую-

чий обов'язки Голови Правління 

05.02.2019, на 

невизначений 

строк 

Опис: 

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 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 персо-

нальних даних". Виходячи з положень рішення Конституційного 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.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 05 лютого 2019 року (протокол засідання Наглядової ради №620) прийнято рішення про обрання Головою Правлін-

ня Товариства на невизначений строк.  

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Костенко С.О. акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 31 рік. 

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 комплексу 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. 

7 Член Правління Богдан Дмитро Олексійович 1973 

Вища. У 1995 році за-

кінчив Національну 

металургійну академію 

України за спеціальні-

стю обробка металів 

тиском та здобув ква-

31 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 

05393116, директор з якості та 

технології Служби директора з 

09.08.2018, на 

невизначений 

строк 



ліфікацію інже-

нер-металург. 

якості та технології ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ". 

Опис: 

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 за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати щомісячну винагороду, 

яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання 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 штатного розкладу Това-

риства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передбаченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колек-

тивного 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 Товариство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 09 серпня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №574) прийнято рішення про обрання членом Правління 

Товариства на невизначений строк. Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" на засіданні Правління 10 серпня 

2018 року обрано заступником Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол засідання Правління №830 від 10.08.2018 року). 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Богдан Д.О. акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 31 рік. 

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

1) з 01.06.2016р. по 02.04.2021р. - директор з якості та технології Служби директора з якості та технології ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

2) з 03.04.2021р. по теперішній час - начальник відділу технології трубного виробництва Служби технічного директора Дивізіону трубної продукції ТОВ "ІНТЕ-

РПАЙП УКРАЇНА". 

Посадова особа обіймає посаду начальника відділу технології трубного виробництва Служби технічного директора Дивізіону трубної продукції ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний 

код юридичної особи: 33668606). 

8 

Член Правління Бєсєднов Сергій Вікторович 1959 

Вища. У 1987 році за-

кінчив Дніпропетров-

ський ордена Трудо-

вого Червоного Пра-

пора металургійний 

інститут за спеціальні-

стю обробка металів 

тиском та здобув ква-

ліфікацію інже-

нер-металург. 

44 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 

05393116, начальник трубопро-

катного цеху №3. 

09.08.2018, на 

невизначений 

строк 

Опис: 

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 за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати щомісячну винагороду, 

яка складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання 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 штатного розкладу Това-



риства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передбаченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колек-

тивного 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 Товариство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 09 серпня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №574) прийнято рішення про обрання членом Правління 

Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Посадова особа є акціонером ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 3 674 (три тисячі шістсот сімдесят чотири) шт. простих іменних акцій Товариства, що 

складає 0,000918% статутного капіталу Товариства.  

Загальний стаж роботи 44 роки. 

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

1) з 03.10.2016р. по 31.03.2021р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху №3. 

2) з 01.04.2021р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", начальник трубопрокатного цеху №3 (м. Дніпро). 

Посадова особа обіймає посаду начальника трубопрокатного цеху №3 (м. Дніпро) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО 

ТЬЮБ" місцезнаходження: пр. Трубників, 56, м Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 35537363). 

9 

Член Правління 
Кузьменко Сергій Володими-

рович 
1979 

Вища. У 2001 році за-

кінчив Національну 

металургійну академію 

України за спеціальні-

стю економіка підп-

риємства та здобув 

кваліфікацію магістр 

економіки. 

20 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 

05393116, начальник Управління 

проектної діяльності 

13.04.2010, на 

невизначений 

строк 

Опис: 

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 за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати щомісячну винагороду, 

яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання 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 штатного розкладу Това-

риства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передбаченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колек-

тивного 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 Товариство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі.   

Загальними зборами акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", які 

відбулися 13 квітня 2010 року (протокол загальних зборів акціонерів №15) прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Кузьменко С.В. акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 20 років. 

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

1) з 15.04.2016р. по 28.02.2021р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", заступник директора з фінансів та економіки Фінансово-економічної служби. 

2) з 01.03.2021р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор фінансовий Фінансово-економічної служби.  

3) з 15.04.2016р. по теперішній час - за сумісництвом у ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор з фінансів та економіки Служби директора з фінансів та економіки. 

4) з 03.09.2013р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "КЛВ УКРАЇНА" (попереднє найменування - "КЛВ ПРОДАКШН"), директор. 



Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:  

1) Директор фінансовий Фінансово-економічної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (місцезнаходження: 

вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606) 

2) За сумісництвом обіймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, 

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

10 

Член Правління 
Новохатній Володимир Аки-

мович 
1960 

Вища. У 1982 році за-

кінчив Дніпропетров-

ський ордена Трудо-

вого Червоного Пра-

пора металургійний 

інститут за спеціальні-

стю обробка металів 

тиском та здобув ква-

ліфікацію інже-

нер-металург. 

41 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 

05393116, начальник колесо-

прокатного цеху 

11.06.2015, на 

невизначений 

строк 

Опис: 

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 за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати щомісячну винагороду, 

яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання 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 штатного розкладу Това-

риства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передбаченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колек-

тивного 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 Товариство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 11 червня 2015 року (протокол засідання Наглядової ради №448) прийнято рішення про обрання членом Правління 

Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Новохатній В.А. акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 41 рік. 

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 "ІНТЕРПАЙП НТЗ"), начальник колесопрокатного цеху. 

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

11 Член Правління Горяний Костянтин Іванович 1982 

Вища. У 2003 році за-

кінчив Національну 

металургійну академію 

України за спеціальні-

стю металургійне об-

ладнання  та здобув 

кваліфікацію спеціа-

ліст інженерної меха-

ніки 

23 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 

05393116, головний інженер 

Служби головного інженера 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

09.07.2020, на 

невизначений 

строк 



Опис: 

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 за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати щомісячну винагороду, 

яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання 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 штатного розкладу Това-

риства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передбаченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колек-

тивного 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 Товариство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 09 липня 2020 року (протокол засідання Наглядової ради №747) 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 23 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 головного інженера ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

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

12 

Член Правління Портретний Олег Іванович 1962 

Вища. У 1987 році за-

кінчив Харківський 

юридичний інститут 

ім. Ф.Е. Дзержинського 

за спеціальністю пра-

вознавство та здобув 

кваліфікацію юриста. У 

2010 році закінчив На-

ціональний гірничий 

університет за спеціа-

льністю економіка 

підприємства та здобув 

кваліфікацію бакалав-

ра, економіста 

39 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 

05393116, директор з адмініст-

ративно-господарських питань 

15.04.2014, на 

невизначений 

строк 

Опис: 

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 за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати щомісячну винагороду, 

яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання 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 штатного розкладу Това-

риства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передбаченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колек-

тивного 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 Товариство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 15 квітня 2014 року (протокол засідання Наглядової ради №407) 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 39 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 адміністративно-господарських питань. 

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

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

13 

Член Правління Соколова Ірина Володимирівна 1963 

Вища. У 1988 році за-

кінчила Дніпропетров-

ський ордена Трудо-

вого Червоного Пра-

пора металургійний 

інститут ім 

Л.І.Брежнева за спеці-

альністю фізи-

ко-хімічні дослідження 

металургійних проце-

сів та здобула кваліфі-

кацію інже-

нер-металург.У 2006 

році закінчила факуль-

тет підготовки та пере-

підготовки Придніп-

ровської державної  

академії будівництва та 

архітектури та здобула 

кваліфікацію спеціалі-

ста з обліку і аудиту. 
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 

05393116, головний бухгалтер 

26.03.2014, на 

невизначений 

строк 

Опис: 

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 за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати щомісячну винагороду, 

яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання 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 штатного розкладу Това-

риства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передбаченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колек-

тивного 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 Товариство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди , в тому числі у натуральній формі.   

Загальними зборами акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", які відбулися 26 



березня 2004 року (протокол загальних зборів акціонерів №9) прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Соколова І.В. акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 40 років. 

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 "ІНТЕРПАЙП НТЗ"), головний бухгалтер; 

2) з 03.09.2013р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "КЛВ УКРАЇНА" (попереднє найменування - ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН"), головний бухгалтер. 

Посадова особа за сумісництвом обіймає посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (місцезнахо-

дження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, 49081, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 38896013). 

14 

Член Правління Струс Володимир Миронович 1971 

Вища. У 1999 році за-

кінчив Національну 

металургійну академію 

України за спеціальні-

стю механіка та здобув 

кваліфікацію інже-

нер-технолог. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 

05393116, начальник трубопро-

катного цеху №5. 

17.12.2018, на 

невизначений 

строк 

Опис: 

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 за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати щомісячну винагороду, 

яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання 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 штатного розкладу Това-

риства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передбаченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колек-

тивного 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 Товариство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 17 грудня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №609) прийнято рішення про обрання членом Правління 

Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Струс В.М. акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 32 роки. 

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

1) з 16.03.2015р. по 14.08.2017р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер. 

2) з 15.08.2017р. по 02.10.2018р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", начальник трубопрокатного цеху. 

3) з 03.10.2018р. по 31.12.2019р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху №5. 

4) з 01.01.2020р. по 31.03.2021р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник цеху нафтогазового сортаменту. 

5) з 01.04.2021р. по 13.09.2021р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", начальник цеху нафтогазового сортаменту (м. Дніпро). 

6) з 14.09.2021р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва Управ-

ління інвестиційної діяльності Технічної служби. 

Посадова особа обіймає посаду керівника проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва Управління інвестиційної діяльності Техніч-

ної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 

49005, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606). 

15 Член Правління Трегуб Олег Євгенович 1964 
Вища. У 1993 році за-

кінчив Харківський 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

17.12.2018, на 

невизначений 



автомобільно-дорожній 

інститут за спеціальні-

стю підйом-

но-транспортні, буді-

вельні, дорожні маши-

ни та устаткування та 

здобув кваліфікацію 

інженер-механік. 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 

05393116, директор з безпеки 

Служби директора з безпеки  

строк 

Опис: 

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 за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати щомісячну винагороду, 

яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання 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 штатного розкладу Това-

риства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передбаченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колек-

тивного 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 Товариство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 17 грудня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №609) прийнято рішення про обрання членом Правління 

Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Трегуб О.Є. акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 38 років. 

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

1) з 01.07.2015р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу економічної безпеки Служби економічної безпеки. 

2) з 23.10.2018р. по 31.03.2021р. - за сумісництвом у ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор з безпеки Служби директора з безпеки. 

3) з 01.04.2021р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", заступник директора по економічній безпеці. 

Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:  

1) Начальник відділу економічної безпеки Служби економічної безпеки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (мі-

сцезнаходження: вул. Писаржевського, 1-А, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606). 

2) Заступник директора по економічній безпеці ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (місцезнаходження: пр. 

Трубників, 56, м Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 35537363).  

3) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м. 

Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200 Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 05393139). 

16 Член Правління Горб Павло Миколайович 1980 

Вища. У 2003 році за-

кінчив Національний 

гірничий університет 

за спеціальністю гір-

ниче обладнання та 

здобув кваліфікацію 

гірничний інженер з 

дослідницьким рівнем 

діяльності, викладача 

18 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 

05393116, заступник начальника 

колесопрокатного цеху з вироб-

ництва 

17.05.2021, на 

невизначений 

строк 



вищого навчального 

закладу. 

Опис: 

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 за виконання функцій члена Правління Товариства можуть отримувати щомісячну винагороду, 

яка  складається із фіксованої складової, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами, укладеними з членами Правління 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють та умови яких затверджені Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання 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 штатного розкладу Това-

риства і отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі, передбаченому у штатному розкладі, та отримувати інші виплати відповідно до колек-

тивного 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 Товариство не може розкрити інформацію про розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі.   

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 17 травня 2021 року (протокол засідання Наглядової ради №855) прийнято рішення про обрання членом Правління 

Товариства на невизначений строк. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Горб П.М. акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 18 років. 

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

1) З 18.01.2016р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", заступник начальника колесопрокатного цеху з виробництва. 

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

17 

Голова Ревізійної комісії Малевська Єлизавета Юріївна 1980 

Вища. У 2002 році за-

кінчила Дніпропетров-

ський національний 

університет за спеціа-

льністю економічна 

кібернетика та здобула 

кваліфікацію еконо-

міст-математик. 

18 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, старший економіст 

Економічного відділу Економі-

чного управління Фінансо-

во-економічної служби  

29.05.2020, 

строком на 3 

роки 

Опис: 

Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Ревізійної комісії ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють та умови яких затверджені загальними зборами 

Товариства, передбачається, що виконання 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 То-

вариства. 

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 18 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 методології Відділу консолідації Економічного управління Фінансо-

во-економічної служби; 

2) з 25.10.2017р. по 21.06.2018р. - ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", економіст фінансово-економічного відділу;  

3) з 03.09.2018р. по 04.03.2020р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний економіст Економічного відділу Економічного управління Фінансово-економічної 



служби; 

4) з 05.03.2020р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", старший економіст Економічного відділу Економічного управління Фінансово-економічної 

служби. 

Посадова особа обіймає посаду старшого економіста Економічного відділу Економічного управління Фінансово-економічної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1-А, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код 

юридичної особи: 33668606). 
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Член Ревізійної комісії 
Коваленко Володимир Сергі-

йович 
1982 

Вища. У 2005 році за-

кінчив Дніпропетров-

ський національний 

університет за спеціа-

льністю облік і аудит 

та здобув кваліфікацію 

магістр 

15 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖ-

МЕНТ", 33517151, провідний 

спеціаліст відділу міжнародної 

звітності Бухгалтерії Фінансо-

во-економічної служби 

29.05.2020, 

строком на 3 

роки 

Опис: 

Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Ревізійної комісії ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють та умови яких затверджені загальними зборами 

Товариства, передбачається, що виконання 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 То-

вариства. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Коваленко В.С. акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 15 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 фінансовий контролер (заступник начальника відділу) відділу біз-

нес-контроллінгу Управління підприємства; 

2) З 24.09.2018р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", провідний спеціаліст відділу міжнародної звітності Бухгалтерії Фінансо-

во-економічної служби. 

Посадова особа обіймає посаду провідного спеціаліста відділу міжнародної звітності Бухгалтерії Фінансово-економічної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ 33517151). 
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Член Ревізійної комісії Ревка Катерина Іванівна 1981 

Вища. У 2003 році за-

кінчила Національну 

металургійну академію 

України за спеціальні-

стю облік і аудит та 

здобула кваліфікацію 

спеціаліст економіки і 

підприємництва 

18 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 

05393116, провідний економіст 

Економічного відділу 

29.05.2020, 

строком на 3 

роки 

Опис: 

Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Ревізійної комісії ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", що діють та умови яких затверджені загальними зборами 

Товариства, передбачається, що виконання 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 То-

вариства. 



Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Ревка К.І. акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 18 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 цехів 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 Економічного відділу Економічного управління Фінансово-економічної 

служби. 

Посадова особа обіймає посаду провідного економіста Економічного відділу Економічного управління Фінансово-економічної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код 

юридичної особи: 33668606).  
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Головний бухгалтер Соколова Ірина Володимирівна 1963 

Вища. У 1988 році за-

кінчила Дніпропетров-

ський ордена Трудо-

вого Червоного Пра-

пора металургійний 

інститут ім 

Л.І.Брежнева за спеці-

альністю фізи-

ко-хімічні дослідження 

металургійних проце-

сів та здобула кваліфі-

кацію інже-

нер-металург. У 2006 

році закінчила факуль-

тет підготовки та пере-

підготовки Придніп-

ровської державної  

академії будівництва та 

архітектури та здобула 

кваліфікацію спеціалі-

ста з обліку і аудиту. 

40 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 

05393116, головний бухгалтер 

05.03.2004, на 

невизначений 

строк 

Опис: 

Головний бухгалтер не надала згоди на розкриття конфіденційної інформації про себе у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних". Ви-

ходячи з положень рішення Конституційного 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. акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 40 років. 

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 "ІНТЕРПАЙП НТЗ"), головний бухгалтер; 

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

Посадова особа за сумісництвом обіймає посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (місцезнахо-

дження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, 49081, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 38896013). 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування юридич-

ної особи  

 Кіль-

кість ак-

цій (шт.) 

Від зага-

льної кі-

лькості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Наглядової ради, 

представник акціонера КЛВ 

ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED) 

Гарькавий Олександр 0 0 0 0 

Член Наглядової ради, акціо-

нер 

Єсаулов Геннадій Олександрович 1 0,00000025 1 0 

Член Наглядової ради, акціо-

нер 

Морозов Денис Володимирович 73 0,00001825 73 0 

Член Наглядової ради - неза-

лежний директор 

Трипольський Георгій Олегович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради - неза-

лежний директор 

Юрченко Ігор Петрович 0 0 0 0 

Голова Правління Костенко Сергій Олексійович 0 0 0 0 

Член Правління Богдан Дмитро Олексійович 0 0 0 0 

Член Правління Бєсєднов Сергій Вікторович 3 674 0,000918 3 674 0 

Член Правління Кузьменко Сергій Володимирович 0 0 0 0 

Член Правління Новохатній Володимир Акимович 0 0 0 0 

Член Правління Горяний Костянтин Іванович 0 0 0 0 

Член Правління Портретний Олег Іванович 0 0 0 0 

Член Правління Соколова Ірина Володимирівна 0 0 0 0 

Член Правління Струс Володимир Миронович 0 0 0 0 

Член Правління Трегуб Олег Євгенович 0 0 0 0 

Член Правління Горб Павло Миколайович 0 0 0 0 

Голова Ревізійної комісії Малевська Єлизавета Юріївна 0 0 0 0 

Член Ревізійної комісії Коваленко Володимир Сергійович 0 0 0 0 

Член Ревізійної комісії Ревка Катерина Іванівна 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Соколова Ірина Володимирівна 0 0 0 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути ви-

плачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Нормативними документами Товариства, які регулюють виплати винагороди посадовим особам 

Товариства не передбачено виплат будь-яких винагород або компенсацій посадовим особам 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", у разі їх звільнення.  

У звітному періоді відсутні факти виплат будь-яких винагород або компенсацій посадовим осо-

бам Товариства, при їх звільненні. 

 



VІ. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікацій-

ний код юри-

дичної особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать заснов-

нику та/або учас-

нику (від загальної 

кількості) 

Власники цінних паперів - 

111 юридичних осіб 
- -, -, - р-н, -, - 95,08063 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать заснов-

нику та/або учас-

нику (від загальної 

кількості) 

Власники цінних паперів - 4 806 фізичних осіб 4,91937 

Усього 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VІІ. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

У 2022 році ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" планує зберегти основний профіль діяльності. Щодо виробництва 

продукції у 2022 році планується освоїти виробництво наступних видів продукції: 

- 3 типи залізничних коліс за стандартом EN 13262 та AAR M-107/M-208; 

- 1 тип залізничних осей з чистовою механічною обробкою за стандартом EN 13261; 

- 1 тип колісних пар за стандартом EN 13260. 

Поряд з цим, з метою сприяння забезпеченню позитивної динаміки виробництва, розширенню та пошуку 

нових ринків збуту Товариство планує провести роботи щодо освоєння нових видів виробництв. У цьому 

напрямку, у 2022 році планується виконання наступних робіт:  

- розробка, освоєння виробництво, випробування та сертифікація нового дизайну колісної пари Heavy 

Haul із підвищеним навантаженням на вісь; 

- проходження кваліфікаційного аудиту постачальника компанією DB та отримання HPQ сертифікату на 

відповідність вимогам DІN EN 13262 та DBS 918 277; 

- проходження аудиту постачальника на відповідність технології монтажу буксових вузлів вимогам VPІ 

EMG 04; 

- проходження контролю першого виробу на постачання нової продукції стратегічно важливим замовни-

кам Sіemens (Австрія) та Alstom (Франція); 

- освоєння виробництва 24 нових сортаментів (включаючи колеса, осі та колісні пари); 

- освоєння виробництва коліс з шумопоглинаючими кільцями (включаючи розробку дизайну шумопог-

линаючих кілець);. 

- освоєння технології нанесення експлуатаційного покриття на зібрані колісні пари; 

- продовження реалізації модернізації установки вимірювань геометричних розмірів коліс на ділянці об-

робки і здачі експортної продукції КПЦ; 

- продовження реалізації заходів для збільшення продуктивності виробництва коліс з повнопрофільною 

обробкою на 880 т/місяць до 6830 т/місяць; 

- організація розробки та впровадження національного стандарту на залізничні колеса; 

- інтеграція вимог нового стандарту Американської Асоціації залізниць в систему управління якістю 

підприємства. 

Одночасно з вище переліченим планується: 

- організація пропозицій щодо розробки національного стандарту ДСТУ на залізничні колеса; 

- за рахунок освоєння виробництва на нових металообробних верстатах та пресі MDT 300/2 HT підви-

щити продуктивність місячного виробництва колісних пар;  

- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації коліс за ГОСТ 

10791 для підтримання конкурентоспроможності продукції на ринках країн колії 1520 мм; 

- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації коліс за ГОСТ 

10791 для вітчизняного ринку; 

- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації напівоброблених 

осей за  ДСТУ ГОСТ 31334 для вітчизняного ринку; 

- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації напівоброблених 

бандажів за ДСТУ ГОСТ 398 для вітчизняного ринку; 

- сертифікація, проведення сертифікаційних випробувань і підтвердження сертифікації коліс для ремонту 

колісних пар для потреб АТ "Укрзалізниця"; 

- підтвердження вимог безпеки коліс за ДСТУ ГОСТ 10791 за показником "Тріщиностійкість (в'язкість 

руйнування)"; 

- підтвердження відповідності Системи управління якістю Товариства вимогам національного стандарту 

ДСТУ ІSO 9001;  

- підтвердження відповідності Системи управління якістю Товариства вимогам міжнародного стандарту 

ІSO 9001;  

- підтвердження відповідності Системи управління якістю Товариства вимогам технічної специфікації 

Європейської асоціації залізниць ІSO/TS 22163;  

- підтвердження відповідності Системи управління якістю Товариства специфікації Американської асо-

ціації залізниць AAR M-1003; 

- підтвердження відповідності коліс та осей вимогам Американської асоціації залізниць (механічна ін-



спекція) для підтримання конкурентоспроможності продукції Товариства на ринках Північної Америки 

та Саудівської Аравії; 

- підтвердження акредитації Центральної випробувальної лабораторії Товариства згідно вимог націона-

льного стандарту ДСТУ ІSO/ІEC 17025 Національним агентством з акредитації України. 

В цілому Товариство планує виробити та реалізувати в 2022 році не менше 191 тис. тон готової продук-

ції, при цьому планується, що чистий дохід Товариства в 2022 році складе не менше 10,5 млрд. гривень. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - підприємство, що спеціалізується на виробництві коліс, бандажів, вісей та 

колісних пар для грузового, пасажирського та локомотивного залізничного транспорту.  

Завод виробляє і поставляє понад 100 типорозмірів цільнокатаних залізничних коліс різної конфігурації 

для вантажних та пасажирських вагонів, швидкісних експресів, електропоїздів в розмірному ряду зовні-

шніх діаметрів від 650 до 1225 мм, бандажів для локомотивів, вагонів метрополітену, трамваїв та ін. в 

т.ч. 

- суцільнокатані залізничні колеса; 

- залізничні бандажі; 

- залізничні осі та колісні пари. 

Окрім того, завод виготовляє заготовки тягових шестерень для електровозів, колісні центри та іншу про-

дукцію для залізничного і муніципального транспорту. 

Серед важливих подій, які відбулися упродовж звітного періоду слід відмітити наступне:   

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 844 мм креслення КР-0040-19 та 

КР-0041-19 за стандартом BS 5892-3 для Великобританії; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 926  мм креслення КР-0050-20 за станда-

ртом BS 5892-3 для Великобританії; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс типу LHB діаметром 918 мм креслення KP-0086-19.1 

за стандартом ІRS R-19/93 part. ІІ Rev.4 для Індійських залізниць; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 850 мм креслення FTE423.1.02.001.010 за 

стандартом BN918277 для Deutsche Bahn; 

- освоєно виробництво механічно оброблених осей типу SPG 25 креслення ОС-0011-20 за стандартом EN 

13261 для Європи; 

- освоєно виробництво колісних пар типу ULT 80 креслення WS-007-20 за стандартом EN 13260 для Єв-

ропи; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 711,2 мм креслення КР-0041-11 рев.1 за 

стандартом AAR M 107/M208 для Північної Америки; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 840 мм креслення КР-0063-20 за стандар-

том EN 13262 для Нідерландів; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 1076 мм креслення КР-0008-10 за станда-

ртом AAR M 107/M208 для Мавританії; 

- освоєно виробництво напівмеханічно оброблених коліс діаметром 930 мм креслення КР-0005-21 за 

стандартом EN 13262 для Болгарії (Kolowag); 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 920 мм креслення КР-0022-21 за стандар-

том EN 13262 для Туреччини; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 920 мм креслення КР-0018-21 за стандар-

том EN 13262 для Європи; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 920 мм креслення КР-0057-20 за стандар-

том EN 13262 для Європи; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 860 мм креслення КР-0032-21 за стандар-

том EN 13262 для європейського ринку; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 915 мм креслення КР-0053-20 за стандар-

том ІRS R-19/93 Part ІІ для Бангладеш; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 1076 мм креслення КР-0054-20 за станда-

ртом EN 13262 для Бангладеш; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 926 мм креслення КР-0065-20 за стандар-

том M.9W-1999 для Єгипту; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 996 мм креслення КР-0066-20 за стандар-



том M.9W-1999 для Єгипту; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 920,75 мм креслення КР-0003-21 за стан-

дартом ASTM A 504-18 для Бангладеш; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 920 мм креслення  КР-0041-18 зміна 1 за 

стандартом EN 13262 для європейського ринку; 

- освоєно виробництво попередньо механічно оброблених коліс діаметром 590 мм креслення КР-0037-21 

за стандартом EN 13262 для європейського ринку; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 730 мм креслення КР-0007-21 за стандар-

том EN 13262 для метрополітену Мадрида; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 1092 мм креслення КР-0004-21 зміна 1 за 

стандартом EN 13262 для Бангладеш; 

- освоєно виробництво коліс цільнокатаних для спеціального рухомого складу діаметром 1050 мм крес-

лення КР-0060-21 зміна 1 за стандартом ДСТУ ГОСТ 10791:2016 для Укрзалізниці; 

- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 920 мм креслення КР-0035-21 зміна 1 за 

стандартом EN 13262 для Туреччини. 

В Товаристві продовжує реалізовуватися стратегія технічного та економічного розвитку, спрямована на 

підвищення конкурентоспроможності продукції і зміцнення позицій Товариства на ключових ринках. Її 

основні напрямки - впровадження у виробництво нових розробок, модернізація обладнання, розширення 

сортаменту продукції, що випускається, подальше підвищення її якості, експлуатаційних і споживчих 

властивостей. Протягом звітного періоду було реалізовано наступні роботи: 

- пройдено аудит на відповідність системи менеджменту якості вимогам стандартів AAR; 

- пройдено аудит на відповідність системи менеджменту якості вимогам стандарту ІSO/TS 22163 (ІRІS). 

- пройдено аудит на відповідність системи менеджменту якості вимогам стандарту ІSO/TS 22163 (ІRІS), 

орган з сертифікації - DQS; 

- пройдено аудит на відповідність системи менеджменту якості вимогам стандарту TSІ, орган з сертифі-

кації - Sconraіl; 

- пройдено надзорний аудит постачальника на відповідність системи менеджменту якості вимогам стан-

дарту RІSAS, орган з сертифікації - Raіlway Approvals (Великобританія); 

- пройдено надзорний кваліфікаційний аудит постачальника на відповідність системи менеджменту якос-

ті вимогам TSІ, орган з сертифікації - TDT (Польша); 

- пройдено механічну інспекцію на відповідність вимогам AAR M-207/M-208 и AAR M-101, орган з сер-

тифікації - AAR (США); 

- пройдено кваліфікаційний аудит постачальника компанією Sіemens (Австрія); 

- пройдено надзорний аудит системи менеджменту якості на відповідність вимогам ІSO 9001:2015, орган 

з сертифікації - ТОВ "ДЭКУЭС" (Росія); 

- пройдено технічний надзор за виготовленням чорнових осей на відповідність вимогам ТУ У 

30.2-23365425-701:2018, орган з сертифікації - ДП "ДОСЗТ" (Україна); 

- пройдено кваліфікаційний аудит постачальника компанією Alstom (Франція); 

- пройдено технічний надзор за виготовленням сертифікаційних коліс за вимогами ДСТУ ГОСТ 10791, 

бандажів за вимогами ДСТУ ГОСТ 398 та коліс за вимогами ТУ У 30.2-23365425-683:2012, орган з сер-

тифікації - ДП "ДОСЗТ" (Україна); 

- пройдено інспекційний контроль виробництва коліс КР-0087-11 вимогам ТР МС, орган з сертифікації - 

УО "БелГУТ" (Республіка Білорусь); 

- отримано сертифікат відповідності коліс суцільнокатаних діаметром 968 мм з попередньою механічною 

обробкою ободу зі сталі марки 2, кресленик КР-0005-11 вимогам  ТУ У 35.2-23365425-654:2011, орган з 

сертифікації - ДП "ДОСЗТ" (Україна); 

- пройдено наглядовий аудит системи менеджменту якості згідно з вимогами TSІ , орган з сертифікації - 

V?skumn? ?stav dopravn? (Словаччина); 

- пройдено інспекційний контроль за виробництвом коліс зі сталі марки Т креслення КР-0021-12, коліс зі 

сталі марки 2 креслення КР-0039-12, коліс зі сталі марки 2 креслення КР-087-11, бандажів зі сталі марки 

2, центрів колісних їх сталі марки М, орган з сертифікації - УО "БелГУТ" (Республіка Білорусь); 

- пройдено обстеження провадження з метою контролю застосування умовного номера "20", виконала 

філія "НДКТІ"  АТ "Укрзалізниця"; 

- пройдено сертифікацію коліс діаметром 1050 мм для Спеціального самохідного рухомого складу заліз-

ниць згідно стандарту ДСТУ ГОСТ 10791, орган з сертифікації - ДП "ДОСЗТ";  



- пройдено аудит та контроль першого виробу коліс діаметром 1250 мм для Alstom Transport (Індія); 

- пройдено контроль першого виробу коліс діаметром 1050 мм для Спеціального самохідного рухомого 

складу залізниць, виконала АТ "Укрзалізниця". 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або 

витрат емітента, зокрема інформацію про: 

Протягом звітного року Товариством не укладалися деривативи і не вчинялися правочини щодо похідних 

цінних паперів. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику 

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування 

Товариство не укладало деривативи та не вчиняло правочини щодо похідних цінних паперів, тому не не-

се фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких пра-

вочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо завдання та політики Товариства що-

до управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування не надається.  

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 

грошових потоків 

Товариство не укладало деривативи та не вчиняло правочини щодо похідних цінних паперів, тому не не-

се фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких пра-

вочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінових ризи-

ків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не надається.  

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Товариство керується Кодексом корпоративного управління, який було затверджено у новій редакції рі-

шенням річних загальних зборів Товариства 25 квітня 2019 року (протокол №24). Текст Кодексу корпо-

ративного управління доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за по-

силанням:  

https://ntrp.іnterpіpe.bіz/upload/c823296dcd2505243a2e9ef12700d081.pdf 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб 

або інший кодекс корпоративного управління. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визна-

чені законодавством вимоги 

Корпоративне управління в Товаристві - це система відносин між акціонерами Товариства, членами ор-

ганів Товариства, клієнтами, контрагентами, органами державної влади та іншими зацікавленими у дія-

льності Товариства особами. Ці відносини засновані на управлінні та підпорядкованості, контролі та 

відповідальності. 

Корпоративне управління у Товаристві базується на наступних принципах: 

1) забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві; 

2) однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;  

3) здійснення Наглядовою радою управління діяльністю Товариства, забезпечення ефективності конт-

ролю з її боку за діяльністю Правління, а також підзвітність членів Наглядової ради акціонерам Товари-

ства; 

4) здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, 

підпорядкованість Правління Наглядовій раді та акціонерам; 

5) своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансо-



вий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення 

можливості прийняття зважених рішень акціонерами Товариства; 

6) ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та за-

конних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства. 

Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов'язкове для всіх під-

розділів та структур Товариства. Товариство бере на себе зобов'язання розвивати корпоративні відносини 

відповідно до вищезазначених принципів. 

Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, 

працівників, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість Товариства, 

а також забезпечення ефективної діяльності та інвестиційної привабливості, підтримання фінансової ста-

більності та прибутковості Товариства. 

Основи ефективної діяльності базуються на довірі між усіма учасниками корпоративних відносин. 

Товариство планомірно здійснює вдосконалення практики корпоративного управління за допомогою 

впровадження рекомендацій Принципів корпоративного управління, а також приведення внутрішніх до-

кументів Товариства і процедур у відповідність до вимог чинного законодавства.  

В рамках вдосконалення системи корпоративного управління протягом звітного року: 

1) проведено оцінку діяльності Наглядової ради, Комітеті Наглядової ради і кожного члена Наглядової 

ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" і оцінку діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" та затверджено їх результати Наглядовою радою Товариства; 

2) результати оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік включено до Звіту Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" про 

результати діяльності за 2020 рік та оприлюднено на веб-сайті ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Текст Звіту На-

глядової ради за 2020 рік доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за 

посиланням: https://ntrp.іnterpіpe.bіz/іnvestors/meetіng/mpvpd/ 

3) результати оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 

рік включено до Звіту Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" про результати діяльності за 2020 рік та 

оприлюднено на веб-сайті ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Текст Звіту Правління за 2020 рік доступний для 

загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням: 

https://ntrp.іnterpіpe.bіz/іnvestors/meetіng/mpvpd/ 

4) 29 квітня 2021 року проведено річні загальні збори ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в умовах карантинних 

обмежень із здійсненням протиепідемічних заходів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 09 грудня 2020 року №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протие-

підемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVІD-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами та доповненнями) та рекомендацій Мі-

ністерства охорони здоров'я України, розміщених на веб-сайті за посиланням 

https://covіd19.gov.ua/karantynnі-zakhody, а саме:  

- всі особи, які приймали участь у загальних зборах, перед допуском до приміщення, в якому проводи-

лись загальні збори, опитані щодо наявності симптомів респіраторних захворювань; 

- в приміщенні, де проводились загальні збори, дотримані відповідні санітарні та протиепідемічні заходи 

(проведена профілактична дезінфекція шляхом обробки поверхонь дезінфекційними засобами перед та 

після загальних зборів; забезпечується дотримання фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра між осо-

бами, які приймали участь у загальних зборах тощо); 

- всі особи, які приймали участь у загальних зборах, забезпечені засобами індивідуального захисту (за-

хисними масками, що закривають ніс та рот), медичними нестерильними неталькованими нітриловими 

рукавичками та спиртовими антисептиками;  

- всім особам, які приймали участь у загальних зборах, перед допуском до приміщення, в якому прово-

дились загальні збори, проводився температурний скринінг (безконтактне вимірювання температури ті-

ла) та такі особи, перед входом до конференц-залу, обробили руки дезінфікуючим засобом, який розмі-

щено на вході до конференц-залу;  

- загальні збори проведені у режимі, коли у приміщенні одночасно присутня мінімальна необхідна кіль-

кість осіб для проведення загальних зборів.  

5) Комітетом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту протягом 2021 року проводився 

моніторинг цілісності фінансової інформації, яка надається ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в тому числі ін-

формації, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства. 

6) Комітетом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди 



посадовим особам було розроблено і винесено на затвердження річних загальних зборів Товариства нову 

редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (затверджено рі-

чними загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 29.04.2021р. (протокол річних загальних зборів 

№26)); 

7) підготовлено і винесено на затвердження річних загальних зборів Товариства Звіт про винагороду 

членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік (затверджено річними загальними зборами 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 29.04.2021р. (протокол річних загальних зборів №26));  

8) організовано і проведено конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути приз-

начені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2021 

та 2022 роки. 

В той же час Товариство своєчасно розкриває повну, актуальну і достовірну інформацію про Товариство 

для забезпечення можливості прийняття обгрунтованих рішень акціонерами Товариства та інвесторами. 

Серед планових напрямків діяльності Товариства в сфері корпоративного управління на 2022 рік: приве-

дення діяльності Товариства у відповідність до вимог змін в корпоративному законодавстві, вдоскона-

лення системи корпоративного управління, підвищення рівня ефективності стратегічних рішень, зрос-

тання рівня професіоналізму менеджменту та врахування змін в законодавстві.  

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного 

в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу 

корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо 

емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

У своїй діяльності Товариство неухильно дотримується положень Кодексу корпоративного управління і 

не відхиляється від його вимог. Товариство приймає зобов'язання слідувати у своїй діяльності принципам 

Корпоративного управління. Дотримання викладених у Кодексі правил та стандартів спрямовано на фо-

рмування та підтримку позитивного іміджу Товариства, підвищення ефективності діяльності Товариства 

та збільшення його інвестиційної привабливості. 

Факти недотримання Кодексу корпоративного управління відсутні.  

Рішень, щодо не застосовування деяких положень Кодексу корпоративного управління, зазначеного в 

абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, не приймалось. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 29.04.2021 

Кворум зборів 95,45 

Опис Річні загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства з власної ініціа-

тиви. 

Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах: 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.   

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 

3. Розгляд  звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2020 рік та  затвер-

дження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності 

Товариства у 2021 році. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік та за-

твердження заходів за наслідками його розгляду. 

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами прове-

дення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту. 

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його 

розгляду. 

7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяль-

ності Товариства у 2020 році. 

8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  

9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 

2021 рік. 



10. Затвердження на 2021 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук 

по зобов'язанням третіх осіб. 

11. Прийняття рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення ауди-

торської перевірки за результатами 2021 та 2022 років. 

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упов-

новажується на підписання договорів з ними.  

15. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  

16. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

за 2020 рік. 

17. Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду 

членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних зага-

льних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних 

зборів №24). 

18. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ"  шляхом викладення його в новій редакції.  

Результати розгляду питань порядку денного: 

І. З першого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРА-

МИ:  

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Волкову Ліну Вікторівну; Ключник 

Ларису Миколаївну; Ключника Андрія Ігоровича; Копчай Ольгу Борисівну; Любименко 

Інну Володимирівну; Петько Наталю Юріївну; Сорокіну Вікторію Олександрівну; Чебро-

ву Юлію Петрівну; Юрченко Євгенію Валеріївну.  

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних 

зборів Товариства. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №1 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного: Загальна кіль-

кість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власника-

ми голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 929 439 голосів, що складає 100% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голо-

сів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 

та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРА-

ЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареє-

струвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ 

ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, 

що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

ІІ. З другого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРА-

МИ:  

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, на-

давати виступаючим до 10 хвилин. 

2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та нада-

вати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із за-

слуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові збо-

рів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. 

3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю 

зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його пред-

ставника). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко. 

4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голо-

сування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку 

голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.  

5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного 

питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.  

Результати голосування відповідно до Протоколу №2 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного: Загальна кіль-



кість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власника-

ми голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 929 439 голосів, що складає 100% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голо-

сів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 

та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРА-

ЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареє-

струвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ 

ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, 

що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

ІІІ. З третього питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБО-

РАМИ:  

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2020 рік. 

2. Роботу Правління Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає 

меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 

3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2021 році визначити: 

1) забезпечення поліпшення бюджетних показників діяльності Товариства; 

2) удосконалення Системи управління якістю; 

3) підвищення рівня задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції та 

технологічних процесів; 

4) розширення продуктового ряду та ринків збуту; 

5) здійснення програми технічної модернізації. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №3 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного: Загальна кіль-

кість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власника-

ми голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 048 049 голосів, що складає 99,77% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 881 390 

голосів, що складає 0,23% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ 

БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬ-

КІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 

голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

ІV. З четвертого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік. 

2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що від-

повідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих докумен-

тів. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №4 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного: Загальна 

кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є влас-

никами голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 048 049 голосів, що складає 99,77% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками го-

лосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєстру-

вались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМА-

ЛОСЬ" – 881 390 голосів, що складає 0,23% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками го-

лосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНА-

НИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструва-



лись для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

V. З п'ятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРА-

МИ:  

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення 

перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. 

2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №5 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного: Загальна кіль-

кість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власника-

ми голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 048 049 голосів, що складає 99,77% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 881 390 

голосів, що складає 0,23% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ 

БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬ-

КІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 

голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

VІ. З шостого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБО-

РАМИ:  

1. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора)  щодо річної фінансової 

звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-

НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року. 

2. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора)  щодо річної консолідова-

ної  фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року. 

3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" з виконання послуг з аудиту річної фінансової 

звітності та річної консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА  "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗА-

ВОД" станом на  31.12.2020 року визнати задовільною та такою, що належним чином ви-

конана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.   

Результати голосування відповідно до Протоколу №6 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного: Загальна кіль-

кість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власника-

ми голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 048 049 голосів, що складає 99,77% голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 881 390 

голосів, що складає 0,23% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ 

БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬ-

КІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 

голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

VІІ. З сьомого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБО-

РАМИ:  

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі консолідовану фінансову звітність та 

річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік. 

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №7 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного: Загальна кіль-



кість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власника-

ми голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" – 379 048 049 голосів, що складає 99,77% голо-

сів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосу-

ючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 881 

390 голосів, що складає 0,23% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зага-

льних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, 

ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціоне-

рів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИ-

МИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зага-

льних зборах та є власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

VІІІ. З восьмого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБО-

РАМИ:  

Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансо-

во-господарської діяльності у 2020 році. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №8 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з восьмого питання порядку денного: Загальна кі-

лькість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власни-

ками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 001 612 голосів, що складає 99,756% го-

лосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голо-

суючих акцій; "ПРОТИ" – 927 827 голосів, що складає 0,244% голосів акціонерів, які за-

реєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИ-

МАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕ-

РІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів ак-

ціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕ-

ДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для учас-

ті у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

ІX. З дев'ятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБО-

РАМИ:  

Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2021 

рік: 

- обсяг реалізації продукції - 366,4 тис. тонн; 

- чистий дохід від реалізації продукції – 12,233 млрд. грн. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №9 про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з дев'ятого питання порядку денного: Загальна кі-

лькість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власни-

ками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 043 617 голосів, що складає 99,767% го-

лосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голо-

суючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструва-

лись для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 

885 822 голоси, що складає 0,233% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕ-

РІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% голосів ак-

ціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕ-

ДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для учас-

ті у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

X. З десятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБО-

РАМИ:  

1. Затвердити на 2021 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майно-

вих) по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує еквівалент 1 500 000 000 

(один мільярд п’ятсот мільйонів) доларів США.  



2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товари-

ством у 2021 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 

2021 року та зберігають чинність протягом 2021 року, не повинні враховуватись при роз-

рахунку використання ліміту порук у 2021 році. 

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання 

зобов'язань: 

(і) компаній, що перелічені нижче: 

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Ук-

раїна; 

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: 

Україна; 

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: 

Україна; 

- АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", ідентифікаційний код 05393139, країна реєстрації: Україна; 

- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєст-

рації: Україна; 

- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна; 

- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: 

Україна; 

- АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", ідентифікаційний код 00191454, країна реєстра-

ції: Україна; 

- ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна; 

- ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна; 

- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна; 

- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Укра-

їна; 

- ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Украї-

на; 

- ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC), реєстраційний номер НЕ 

396228, країна реєстрації: Кіпр; 

- ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (ІNTERPІPE ІNVESTMENTS PLC), реєстраційний 

номер НЕ 397994, країна реєстрації: Кіпр; 

- Інтерпайп Лімітед (Іnterpіpe Lіmіted), реєстраційний номер НЕ 170535, країна реєстрації: 

Кіпр; 

- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Lіmіted), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: 

Кіпр; 

- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: 

Кіпр; 

- Інтерпайп Юроп СА (Іnterpіpe Europe SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.088-4, 

ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія; 

- КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.087-6, ідентифі-

каційний номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія; 

- НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERІCAN ІNTERPІPE, ІNC.), реєстра-

ційний номер 01613342, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки; 

- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (ІNTERPІPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстра-

ційний номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина; 

- Інтерпайп М.І ФЗІ (Іnterpіpe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: 

Об’єднані Арабські Емірати; 

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП–М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М"), реєстраційний номер 1057748391084, 

країна реєстрації: Російська Федерація; 

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний 

номер 57161-1910-ТОО (ИУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєст-

рації: Казахстан. 

(іі) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на 

момент надання такої поруки.  

Результати голосування відповідно до Протоколу №10 про підсумки голосування на річ-

них загальних зборах з підрахунку голосів з десятого питання порядку денного: Загальна 

кількість голосів акціонерів – 398 034 226. "ЗА" - 379 046 939 голосів, що складає 

95,2297% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "ПРОТИ" – 881 390 голосів, що 

складає 0,2214% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "УТРИМАЛОСЬ" – 1 110 

голосів, що складає 0,0003% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "КІЛЬКІСТЬ 



ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІО-

НЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів від їх загальної кількості.  

Рішення прийняте 95,2297% голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

XІ. З одинадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23504528; місцезнахо-

дження: проспект Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310, м. Київ, 04210) аудитором (аудитор-

ською фірмою) ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" для проведення аудиторських перевірок за ре-

зультатами 2021 та 2022 років. 

2. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження на визначення умов договору, що 

укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИ-

ТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ",  та встановлення розміру оплати його послуг. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №11 про підсумки голосування на річ-

них загальних зборах з підрахунку голосів з одинадцятого питання порядку денного: За-

гальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 048 049 голосів, що складає 

99,77% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власни-

ками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які заре-

єструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИ-

МАЛОСЬ" – 881 390 голосів, що складає 0,23% голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками го-

лосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНА-

НИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструва-

лись для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

XІІ. З дванадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: 

1. Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED); 

2. Єсаулова Геннадія Олександровича; 

3. Юрченка Ігоря Петровича – незалежного директора; 

4. Морозова Дениса Володимировича; 

5. Трипольського Георгія Олеговича – незалежного директора.  

Результати голосування відповідно до Протоколу №12 про підсумки голосування на річ-

них загальних зборах з підрахунку голосів з дванадцятого питання порядку денного: За-

гальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 048 049 голосів, що складає 

99,77% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власни-

ками голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які заре-

єструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИ-

МАЛОСЬ" – 881 390 голосів, що складає 0,23% голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками го-

лосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНА-

НИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструва-

лись для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

XІІІ. З тринадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Това-

риства є:  

1. Гарькавий Олександр - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED). 

2. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор. 



3. Єсаулов Геннадій Олександрович. 

4. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор. 

5. Морозов Денис Володимирович. 

Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу №13 про підсумки куму-

лятивного голосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з тринадцятого 

питання порядку денного: кількість голосів, отриманих кандидатом Гарькавим Олександ-

ром – представником акціонера КВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED) - 379 002 722; кількість 

голосів, отриманих кандидатом Трипольським Георгієм Олеговичем – незалежним дире-

ктором - 379 002 722; кількість голосів, отриманих кандидатом Єсауловим Геннадієм 

Олександровичем - 379 002 722; кількість голосів, отриманих кандидатом Юрченко Ігорем 

Петровичем – незалежним директором - 379 002 722; кількість голосів, отриманих канди-

датом Морозовим Денисом Володимировичем – 379 002 722. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 4 633 585. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 

XІV. З чотирнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Нагля-

дової ради Товариства.  

2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на 

безоплатній основі. 

3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової 

ради Товариства. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №14 про підсумки голосування на річ-

них загальних зборах з підрахунку голосів з чотирнадцятого питання порядку денного: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та 

є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 048 049 голосів, що складає 

99,77% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власни-

ками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які заре-

єструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИ-

МАЛОСЬ" – 881 390 голосів, що складає 0,23% голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що складає 0% 

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками го-

лосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНА-

НИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструва-

лись для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

XV. З п'ятнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090049 від 

26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІН-

ТЕ'РПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції, за-

гальна вартість яких за 2020 рік складає 2 872 791 262,62 гривні, що становить 15,512% 

вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.  

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090053 від 

26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є реалізація цільнокатаних 

коліс та бандажів, загальна вартість яких за 2020 рік складає 3 537 627 181,20 гривень, що 

становить 19,102% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності То-

вариства за 2020 рік.  

3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №ПП 

06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості 

Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Постачальника, предметом яких є по-

ставка безперервнолитої круглої заготовки для виробництва кільцебандажної продукції і 

труб та поставка металопродукції, загальна вартість яких за 2020 рік складає 3 802 814 

405,18 гривень, що становить 20,534% вартості активів Товариства за даними річної фі-

нансової звітності Товариства за 2020 рік.  

Результати голосування відповідно до Протоколу №15 про підсумки голосування на річ-

них загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятнадцятого питання порядку денного: За-

гальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 



власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 243 325 290 голосів, що складає 

64,045% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є влас-

никами голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 881 390 голосів, що складає 0,232% голосів акціо-

нерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих ак-

цій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 135 722 759 голосів, що 

складає 35,723% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯ-

МИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєст-

рувалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. 

XVІ. З шістнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2020 рік. 

Результати голосування відповідно до Протоколу №16 про підсумки голосування на річ-

них загальних зборах з підрахунку голосів з шістнадцятого питання порядку денного: За-

гальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 018 356 голосів, що складає 

99,760% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є влас-

никами голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 29 693 голоси, що складає 0,008% голосів акціоне-

рів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

"УТРИМАЛОСЬ" – 881 390 голосів, що складає 0,232% голосів акціонерів, які зареєстру-

вались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ 

ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯ-

МИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

XVІІ. З сімнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ:  

Визначити за доцільне внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ра-

ди ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24). 

Результати голосування відповідно до Протоколу №17 про підсумки голосування на річ-

них загальних зборах з підрахунку голосів з сімнадцятого питання порядку денного: За-

гальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 013 924 голоси, що складає 

99,759% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є влас-

никами голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

"УТРИМАЛОСЬ" – 915 515 голосів, що складає 0,241% голосів акціонерів, які зареєстру-

вались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ 

ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯ-

МИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

XVІІІ. З вісімнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИ-

МИ ЗБОРАМИ: 

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24), шляхом викладення його в 

новій редакції та затвердити їх. 

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію 

Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 



Результати голосування відповідно до Протоколу №18 про підсумки голосування на річ-

них загальних зборах з підрахунку голосів з вісімнадцятого питання порядку денного: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та 

є власниками голосуючих акцій – 379 929 439. "ЗА" - 379 013 924 голоси, що складає 

99,759% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є влас-

никами голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 

"УТРИМАЛОСЬ" – 915 515 голосів, що складає 0,241% голосів акціонерів, які зареєстру-

вались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ 

ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що 

складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯ-

МИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього 

разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в 

останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голо-

суючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього 

разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) 
Форма та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах за-

тверджені Наглядовою радою Товариства. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ра-

ди 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (реві-

зора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) Позачергові загальні збори ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у звітному році не 



скликались. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є 

власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій това-

риства  

Ні 

Інше (зазначити) 

Річні загальні збори  Това-

риства, які відбулися 

29.04.2021р. скликані На-

глядовою радою Товариства, 

за власною ініціативою. 

 

У разі скликання, але непроведення чергових 

загальних зборів зазначається причина їх не-

проведення 

Факти скликання але непроведення річних зага-

льних зборів відсутні 

 

У разі скликання, але непроведення позачер-

гових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення 

Факти скликання але непроведення позачергових 

загальних зборів відсутні. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 
Персональний 

склад наглядової 

ради 

Незалежний 

член наглядо-

вої ради 

Залежний 

член нагля-

дової ради 

Функціональні обов'язки члена наглядової ради 

Гарькавий Олек-

сандр, Голова На-

глядової ради - 

представник акціо-

нера КЛВ ЛІМІТЕД 

(KLW LІMІTED) 

 X Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової 

ради Товариства не розподілено між членами Нагля-

дової ради, оскільки даний орган є колегіальним ор-

ганом, що здійснює захист прав акціонерів Товарист-

ва, і в межах компетенції, визначеної Статутом та за-

конодавством, здійснює управління Товариством, а 

також контролює та регулює діяльність Правління 

Товариства. До компетенції Наглядової ради нале-

жить вирішення питань, передбачених законодавст-

вом та Статутом Товариства. Детальна інформація 

про функціональні обов'язки членів Наглядової ради 

наведена у пункті 9 "Повноваження посадових осіб 

емітента"  розділу VІІ "Звіт керівництва (звіт про уп-

равління)".   

Єсаулов Геннадій 

Олександрович, 

член Наглядової 

ради 

 X Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової 

ради Товариства не розподілено між членами Нагля-

дової ради, оскільки даний орган є колегіальним ор-

ганом, що здійснює захист прав акціонерів Товарист-

ва, і в межах компетенції, визначеної Статутом та за-

конодавством, здійснює управління Товариством, а 

також контролює та регулює діяльність Правління 



Товариства. До компетенції Наглядової ради нале-

жить вирішення питань, передбачених законодавст-

вом та Статутом Товариства. Детальна інформація 

про функціональні обов'язки членів Наглядової ради 

наведена у пункті 9 "Повноваження посадових осіб 

емітента"  розділу VІІ "Звіт керівництва (звіт про уп-

равління)".   

Морозов Денис Во-

лодимирович, член 

Наглядової ради 

 X Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової 

ради Товариства не розподілено між членами Нагля-

дової ради, оскільки даний орган є колегіальним ор-

ганом, що здійснює захист прав акціонерів Товарист-

ва, і в межах компетенції, визначеної Статутом та за-

конодавством, здійснює управління Товариством, а 

також контролює та регулює діяльність Правління 

Товариства. До компетенції Наглядової ради нале-

жить вирішення питань, передбачених законодавст-

вом та Статутом Товариства. Детальна інформація 

про функціональні обов'язки членів Наглядової ради 

наведена у пункті 9 "Повноваження посадових осіб 

емітента"  розділу VІІ "Звіт керівництва (звіт про уп-

равління)".   

Трипольський Геор-

гій Олегович, член 

Наглядової ради - 

незалежний дирек-

тор 

X  Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової 

ради Товариства не розподілено між членами Нагля-

дової ради, оскільки даний орган є колегіальним ор-

ганом, що здійснює захист прав акціонерів Товарист-

ва, і в межах компетенції, визначеної Статутом та за-

конодавством, здійснює управління Товариством, а 

також контролює та регулює діяльність Правління 

Товариства. До компетенції Наглядової ради нале-

жить вирішення питань, передбачених законодавст-

вом та Статутом Товариства. Детальна інформація 

про функціональні обов'язки членів Наглядової ради 

наведена у пункті 9 "Повноваження посадових осіб 

емітента"  розділу VІІ "Звіт керівництва (звіт про уп-

равління)".   

Юрченко Ігор Пет-

рович, член Нагля-

дової ради - неза-

лежний директор 

X  Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової 

ради Товариства не розподілено між членами Нагля-

дової ради, оскільки даний орган є колегіальним ор-

ганом, що здійснює захист прав акціонерів Товарист-

ва, і в межах компетенції, визначеної Статутом та за-

конодавством, здійснює управління Товариством, а 

також контролює та регулює діяльність Правління 

Товариства. До компетенції Наглядової ради нале-

жить вирішення питань, передбачених законодавст-

вом та Статутом Товариства. Детальна інформація 

про функціональні обов'язки членів Наглядової ради 

наведена у пункті 9 "Повноваження посадових осіб 

емітента"  розділу VІІ "Звіт керівництва (звіт про уп-

равління)".   

 
Чи проведені засідання на-

глядової ради, загальний опис 

прийнятих на них рішень; 

процедури, що застосовують-

ся при прийнятті наглядовою 

радою рішень; визначення, як 

діяльність наглядової ради 

зумовила зміни у фінансо-

во-господарській діяльності 

товариства 

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться 

в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядо-

вої ради може проводитися у формі: 

1) спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обго-

ворення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної при-

сутності); 

2) письмового опитування. 

Голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради у формі 

спільної присутності проводиться відкритим способом (підняттям рук). 

Голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради у формі пи-



сьмового опитування проводиться з використанням бюлетенів для голосуван-

ня. 

Протягом 2021 року Наглядова рада провела 129 засідань, на яких було розг-

лянуто 162 питання, віднесених чинним законодавством та Статутом Товари-

ства до компетенції Наглядової ради. Серед основних питань, які розглядалися 

Наглядовою радою Товариства у звітному періоді, були:  

- організаційні питання скликання та проведення річних загальних зборів То-

вариства;  

- узгодження рішень Правління щодо призначення та звільнення директорів з 

напрямів діяльності та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо 

підпорядковані Голові Правління; 

- прийняття рішень про обрання оцінювачів майна Товариства та затверджен-

ня умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх 

послуг;  

- прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства, про списан-

ня основних засобів Товариства та про передачу в оренду основних засобів 

Товариства; 

- прийняття рішень про залучення суб'єкта оціночної діяльності для цілей 

проведення оцінки правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;  

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом 

України "Про акціонерні товариства";  

- розгляд звіту Правління та схвалення заходів за результатами його розгляду і 

подання загальним зборам для затвердження; 

- прийняття рішень про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінте-

ресованість;  

- прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомо-

ги;  

- прийняття рішень про схвалення укладених договорів; 

- затвердження звітів Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту за 

2-ге півріччя 2020 року і 1-ше півріччя 2021 року; 

- затвердження звіту Комітету Наглядової ради Товариства з питань призна-

чень та визначення винагороди посадовим особам за 2020 рік; 

- прийняття рішень щодо проведення оцінки діяльності Наглядової ради, Ко-

мітетів Наглядової ради і кожного члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" за 2020 рік та розгляд її результатів; 

- розгляд Звіту про оцінку компетентності та ефективності кожного члена 

Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік; 

- розгляд результатів оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік; 

- розгляд рекомендацій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з 

питань призначень та визначення винагороди посадовим особам щодо 

будь-яких змін у структурі, розмірі, складі і роботі Правління ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ"; 

- розгляд рекомендацій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з 

питань аудиту за результатами розгляду Аудиторського звіту (Звіту незалеж-

ного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОП-

РОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року; 

- розгляд рекомендацій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з 

питань аудиту за результатами розгляду Аудиторського звіту (Звіту незалеж-

ного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВ-

СЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року; 

- організаційні питання порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'яз-

кового викупу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" належних їм акцій; 

- прийняття рішення про обрання членів Комітету Наглядової ради ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим 

особам; 

-  надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; 

- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з 

питань аудиту щодо проміжної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 



(за І квартал, перше півріччя та дев'ять місяців 2021 року); 

- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з 

питань аудиту щодо регулярної (річної) інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

за 2020 рік; 

- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з 

питань аудиту щодо проміжної інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 1, 2 та 

3 квартали 2021 року; 

- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з 

питань аудиту за результатами розгляду консолідованої проміжної фінансової 

звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (за І квартал, перше півріччя та дев'ять мі-

сяців 2021 року); 

- прийняття рішень про укладення з АБ "УКРГАЗБАНК" договору про вне-

сення змін та доповнень до Генерального кредитного договору 

№413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14.12.2020 року; 

- визначення умов договору, який укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІ-

ЛА-АУДИТ" та встановлення розміру оплати його  послуг; 

- прийняття рішення про відчуження частки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в ста-

тутному капіталі УКРАЇНСЬКО-ІЗРАІЛЬСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ІНОЗЕМНИМИ   ІНВЕСТИЦІЯМИ 

"ДНІПРОВІКА"; 

- прийняття рішення про встановлення умов надання матеріальної допомоги 

вакцинованим робітникам та робітникам ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які мають 

медичні протипоказання до вакцинації; 

- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з 

питань аудиту щодо річної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 

2020 рік, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними 

стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі; 

- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з 

питань аудиту щодо річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕ-

РПАЙП НТЗ" за 2020 рік, складеної на основі таксономії фінансової звітності 

за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному 

форматі; 

- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з 

питань аудиту щодо проміжної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ, 

складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними станда-

ртами фінансової звітності в єдиному електронному форматі; 

- розгляд пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з 

питань аудиту щодо проміжної консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ", складеної на основі таксономії фінансової звітності за між-

народними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форма-

ті. 

Переважна більшість засідань Наглядової ради проведена за участю всіх чле-

нів Наглядової ради Товариства. Кількість засідань, які відбулись, значно пе-

ревищує кількість, передбачену чинним законодавством, що пов'язано з необ-

хідністю оперативного вирішення питань, що відносяться до компетенції На-

глядової ради Товариства. По всіх питаннях порядку денного засідань Нагля-

дової ради її члени голосували особисто. Всі рішення, прийняті Наглядовою 

радою Товариства, оформлювалися протоколами, які вів секретар. Процедура 

скликання та проведення засідань Наглядової ради Товариства визначена в 

Положенні про Наглядову раду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів На-

глядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засі-

данні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі 

рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, 

Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.  

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення 

Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової 

ради, які є заінтересованими особами у вчиненні правочину, не мають права 

голосу. 

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю 



приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересова-

ними у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на 

такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової 

ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю 

приймається таким членом одноосібно. 

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів На-

глядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядо-

вої ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за 

умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, 

становить більше половини її складу.  

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, станови-

тиме менше половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може 

приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товарис-

тва для обрання всього складу Наглядової ради у відповідності до чинного 

законодавства. 

 

ВИКОНАННЯ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА ПОСТАВЛЕ-

НИХ ЦІЛЕЙ. 

Наглядова рада досягає поставлених цілей шляхом прийняття відповідних рі-

шень на засіданнях та здійсненням контролю за їх виконанням. Завдяки своє-

часно прийнятим рішенням забезпечено: своєчасне виконання поточних зобо-

в'язань перед працівниками та бюджетів всіх рівнів; виконання зобов'язань 

перед банками; виконання Товариством норм чинного законодавства, які за-

стосовуються до публічного акціонерного товариства.  

У 2021 році Наглядовою радою Товариства вживались заходи, направлені на 

захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення 

керівництва поточною діяльністю Товариства, скликання та проведення зага-

льних зборів Товариства та прийняття відповідних рішень з питань, обов'яз-

кових для розгляду на загальних зборах, забезпечення безперебійної роботи 

Товариства, а також забезпечення прибуткової роботи Товариства. 

Результати роботи Товариства в минулому році виявилися гіршими, ніж хоті-

лося б. Так за наслідками діяльності за 2021 рік чистий дохід від реалізації 

продукції за 2021 рік склав  8 225 588 тис.грн., собівартість реалізованої про-

дукції - 7 486 179 тис.грн., інші операційні доходи - 4 390 045 тис.грн., адміні-

стративні витрати - 311 666 тис.грн., витрати на збут - 631 535 тис.грн. та інші 

операційні витрати - 4 423 560 тис.грн. Фінансовий результат від операційної 

діяльності є збитковим і склав (237 307) тис.грн. Таким чином, за 2021 рік То-

вариством отримано чистий збиток у розмірі 486 412 тис.грн. 

У 2022 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій 

Правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покра-

щення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та тех-

нічного переоснащення, контролю за організацією належного виконання інве-

стиційних програм, а також удосконалення системи управління та підвищення 

інвестиційної привабливості Товариства. 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад коміте-

тів 

З питань аудиту X  

У звітному періоді Комітет На-

глядової ради ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" з питань аудиту 

працював у складі, обраному 

Наглядовою радою Товариства 

02 червня 2020 року (протокол 

засідання №743), а саме: 

1. Юрченко Ігор Петрович - 

незалежний директор; 

2. Трипольський Георгій Оле-

гович - незалежний директор; 



3. Морозов Денис Володими-

рович. 

Головою Комітету з питань ау-

диту обрано Юрченко Ігоря 

Петровича - незалежного дире-

ктора. 

З питань призначень  X  

З винагород  X 

У звітному періоді діяли декі-

лька складів Комітету Нагля-

дової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" з питань призначень та 

визначення винагороди поса-

довим особам: 

І. З 01.01.2021 року по 

10.05.2021 року Комітет з пи-

тань призначень і винагород 

працював у складі, обраному 

Наглядовою радою Товариства 

02.06.2020 року (протокол засі-

дання №743 від 02.06.2020 р.), а 

саме: 

1) Трипольський Георгій Оле-

гович - незалежний директор. 

2) Юрченко Ігор Петрович - 

незалежний директор. 

3) Храйбе Фаді Зейнович - 

представник акціонера КЛВ 

ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED). 

Головою Комітету з питань 

призначень і винагород обрано 

Трипольського Георгія Олего-

вича - незалежного директора. 

ІІ. З 11.05.2021 року Комітет 

працює у складі, обраному На-

глядовою радою Товариства 

11.05.2021 року (протокол засі-

дання №854 від 11.05.2021 р.), а 

саме: 

1) Трипольський Георгій Оле-

гович - незалежний директор. 

2) Юрченко Ігор Петрович - 

незалежний директор. 

3) Гарькавий Олександр - пред-

ставник акціонера КЛВ ЛІМІ-

ТЕД (KLW LІMІTED). 

Головою Комітету з питань 

призначень і винагород обрано 

Трипольського Георгія Олего-

вича - незалежного директора. 

Інше (зазначити) 

Комітет з питань призначень та Комітет з 

винагород об'єднано в Комітет Наглядової 

ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань 

призначень та визначення винагороди по-

садовим особам.  

 

 
Чи проведені засідання комі-

тетів наглядової ради, зага-

льний опис прийнятих на них 

рішень 

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ АУДИТУ. 

Організаційною формою роботи Комітету з питань аудиту є засідання, які 

проводяться в міру необхідності. Засідання Комітету з питань аудиту може 

проводитися у формі: 

1) спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення 



питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності); 

2) письмового опитування. 

Голосування з питань порядку денного засідання Комітету з питань аудиту у 

формі спільної присутності проводиться відкритим способом (підняттям рук). 

Голосування з питань порядку денного засідання Комітету з питань аудиту у 

формі письмового опитування проводиться з використанням бюлетенів для 

голосування. 

Протягом звітного періоду Комітет з питань аудиту провів тридцять сім засі-

дань, на яких попередньо розглядав питання, що виносилися на розгляд На-

глядової ради і відносяться до предмету відання Комітету з питань аудиту, та 

надав свої пропозиції (рекомендації) відносно цих питань. Протягом звітного 

періоду основними питаннями, що розглядалися Комітетом з питань аудиту, 

були: 

- розгляд Звіту Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань 

аудиту за друге півріччя 2020 року; 

- погодження проміжної інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 4 квартал 

2020 року; 

- моніторинг цілісності фінансової інформації, яка надається ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ", в тому числі інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно 

до чинного законодавства; 

- організація проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, 

які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінан-

сової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

- затвердження висновків щодо незалежності і об'єктивності проведення зов-

нішнього аудиту ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та незалежності аудитора (ауди-

торської фірми); 

- розгляд річної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік, 

складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності та надання 

пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо неї; 

- розгляд Звіту про управління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік; 

- розгляд річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

за 2020 рік, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності та 

надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо неї; 

- розгляд консолідованого Звіту про управління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 

2020 рік; 

- розгляд результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які 

можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

- оцінювання конкурсних пропозицій та підготовка рекомендацій щодо приз-

начення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обо-

в'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2021 та 

2022 роки; 

- розгляд Аудиторського звіту (Звіту незалежного аудитора) щодо річної фі-

нансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕ-

РПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 

31.12.2020 року, наданого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-

ЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "МІЛА-АУДИТ" та надання про-

позицій Наглядовій раді Товариства за результатами його розгляду; 

- розгляд Аудиторського звіту (Звіту незалежного аудитора) щодо річної кон-

солідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗА-

ВОД" станом на 31.12.2020 року, наданого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "МІЛА-АУДИТ" та 

надання пропозицій Наглядовій раді Товариства за результатами його розгля-

ду; 

- розгляд Додаткового звіту щодо річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року, наданого ТОВА-

РИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКОЮ 

ФІРМОЮ "МІЛА-АУДИТ"; 

- розгляд Додаткового звіту щодо річної консолідованої фінансової звітності 



ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-

НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року, 

наданого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУ-

ДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "МІЛА-АУДИТ";  

- перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту; 

- розгляд Звіту з надання впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про 

корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" за 

2020 рік, наданого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "МІЛА-АУДИТ"; 

- розгляд проміжної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 1 квар-

тал 2021 року, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності 

та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо неї; 

- розгляд регулярної (річної) інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік 

та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результа-

тами її розгляду; 

- розгляд проміжної інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 1 квартал 2021 

року та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за ре-

зультатами її розгляду; 

- моніторинг цілісності регулярної (річної) інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" за 2020 рік, в тому числі інформації, що підлягає оприлюдненню відпо-

відно до чинного законодавства; 

- моніторинг цілісності проміжної інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 1 

квартал 2021 року, в тому числі інформації, що підлягає оприлюдненню від-

повідно до чинного законодавства; 

- розгляд консолідованої проміжної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" за 1 квартал 2021 рік та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ" за результатами її розгляду; 

- моніторинг цілісності консолідованої проміжної фінансової звітності ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 1 квартал 2021 року, в тому числі інформації, що під-

лягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства. 

- надання рекомендацій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо ви-

значення умов договору, який укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" 

та встановлення розміру оплати його  послуг. 

- підготовка та розгляд звіту Комітету з питань аудиту за перше півріччя 2021 

року;  

- розгляд фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за перше півріччя 

2021 року та за дев'ять місяців 2021 року, складеної за Міжнародними станда-

ртами фінансової звітності; 

- погодження проміжної інформації ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2 і 3 квартали 

2021 року; 

- розгляд консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 

перше півріччя та за дев'ять місяців 2021 року, підготовленої відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності; 

- моніторинг цілісності фінансової інформації, яка надається ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ", в тому числі інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно 

до чинного законодавства; 

- дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення 

зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо 

будь-яких необхідних дій; 

- розгляд річної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік, 

складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними станда-

ртами фінансової звітності в єдиному електронному форматі та надання про-

позицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результатами її розгляду; 

- розгляд річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

за 2020 рік, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнарод-

ними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі та 

надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результатами 

її розгляду; 

- розгляд проміжної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (І квартал, 



перше півріччя, дев'ять місяців 2021 року), складеної на основі таксономії фі-

нансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єди-

ному електронному форматі та надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результатами її розгляду; 

- розгляд проміжної консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" (І квартал, перше півріччя, дев'ять місяців 2021 року), складеної на осно-

ві таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової 

звітності в єдиному електронному форматі та надання пропозицій Наглядовій 

раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за результатами її розгляду. 

Рішення Комітету з питань аудиту приймаються простою більшістю голосів 

членів Комітету, які беруть участь у засіданні. Кожен член Комітету з питань 

аудиту має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Комітету під 

час прийняття рішень Голова Комітету з питань аудиту має право вирішаль-

ного голосу.  

У разі дострокового припинення повноважень члена Комітету і до обрання 

всього складу Комітету з питань аудиту засідання Комітету є правомочними 

для вирішення питань відповідно до його предмету відання за умови, що кіль-

кість членів Комітету, повноваження яких є чинними, становить більше поло-

вини його складу.  

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ АУДИТУ 

ЩОДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОВЕДЕНОГО ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ 

ТОВАРИСТВА, ЗОКРЕМА НЕЗАЛЕЖНОСТІ АУДИТОРА (АУДИТОР-

СЬКОЇ ФІРМИ). 

Аудит фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" станом на 31.12.2021 

року проведений ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "МІЛА-АУДИТ" (надалі - ТОВ "АФ "МІ-

ЛА-АУДИТ") згідно з договором №01/06/21-21/2709 про надання послуг з ау-

диту фінансової звітності від 21.07.2021 року, умови якого були затверджені 

рішенням Наглядової ради Товариства від 17 червня 2021 року (протокол за-

сідання №862). 

ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" надає послуги, дотримуючись Міжнародних стан-

дартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супут-

ніх послуг, вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудитор-

ську діяльність", Кодексу етики та встановлених аудиторською фірмою етич-

них вимог, в тому числі до незалежності. 

ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" дотримується фундаментальних принципів Ради з 

міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (РМСЕБ), а саме: 

Чесність. При виконані своїх професійних обов'язків кожний працівник ауди-

торської фірми повинен бути прямим та чесним у всіх професійних та ділових 

стосунках; 

Об'єктивність. Працівник аудиторської фірми не повинен допускати упере-

дженості, конфлікту інтересів або неналежного впливу з боку інших осіб на 

його професійні або ділові судження; 

Професійна компетентність та належна ретельність. Фахівці аудиторської фі-

рми зобов'язані постійно підтримувати професійні знання та навички па рівні, 

потрібному для надання клієнтові компетентних професійних послуг, що ба-

зуються на знаннях сучасних тенденцій практики, законодавства та технології. 

Ретельність стосується обов'язку фахівців діяти ретельно, обережно, своєчасно 

та відповідно до вимог завдання; 

Конфіденційність. Працівники аудиторської фірми зобов'язані поважати кон-

фіденційність інформації, отриманої в результаті професійних та ділових сто-

сунків, і не розголошувати таку інформацію третім сторонам без належних та 

визначених повноважень, якщо немає юридичного чи професійного права для 

розголошення цієї інформації; 

Професійна поведінка. Фахівець аудиторської фірми повинен створювати та 

підтримувати гарну ділову репутацію аудиторської фірми, утримуючись від 

будь-яких дій, що можуть дискредитувати професію. 

ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" суворо контролює дотримання норм незалежності. 

Щороку у письмових заявах персонал аудиторської фірми підтверджує до-

тримання конфіденційності своєї роботи, незалежність та неупередженість при 



виконання завдань з аудиту. Недотримання етичних принципів, політики та 

процедур незалежності може призводити до дисциплінарних санкцій.  

Ротація ключових партнерів із завдання та рецензіатів проводиться не рідше 

одного разу на сім років. Ключові партнери з аудиту, відповідальні з прове-

дення обов'язкового аудиту фінансової звітності, припиняють свою участь в 

обов'язковому аудиті фінансової звітності підприємства, що становить суспі-

льний інтерес, не пізніше ніж через сім років з дати їх призначення. Вони не 

мають права брати участь у виконанні завдання з обов'язкового аудиту цього 

підприємства протягом наступних трьох років. 

Відповідальність за вирішення питань щодо незалежності, чесності, об'єктив-

ності та дотримання персоналом аудиторської фірми інших етичних принци-

пів покладається на директора ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ".    

Як зазначено у Звіті про прозорість ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" за 2020 рік, 

який оприлюднено на власному сайті аудиторської фірми за посиланням 

http://mіla-audіt.com.ua/fіles/fіle/2021/zvіt_pro_prozorіst_2020.pdf, ТОВ "АФ 

"МІЛА-АУДИТ" вживає необхідних заходів для забезпечення незалежності 

під час надання аудиторських послуг у випадках, передбачених міжнародними 

стандартами аудиту, зокрема, недопущення існуючого або потенційного кон-

флікту інтересів, а також впливу договірних або інших відносин, у яких беруть 

участь аудитор, суб'єкт аудиторської діяльності, аудиторська мережа, власни-

ки (засновники, учасники), посадові особи і працівники суб'єкта аудиторської 

діяльності, інші особи, залучені до надання аудиторських послуг, та пов'язані 

особи суб'єкта аудиторської діяльності. 

Згідно із загальними цілями і процедурами ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" щодо 

принципів незалежності, чесності, об'єктивності, конфіденційності та  норм  

професійної  поведінки в аудиторській фірмі встановлено  отримання  не 

рідше одного разу на рік від співробітників, та інших осіб, залучених до вико-

нання завдання, підтвердження того, що: 

а) вони ознайомлені з вимогами і процедурами аудиторської організації щодо 

принципів незалежності, чесності, об'єктивності, конфіденційності та нормами 

професійної поведінки; 

б) не існує відносин, які порушують принцип незалежності, і не здійснюються 

операції, що суперечать принципам професійної діяльності аудиторської фір-

ми. 

Відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та ауди-

торську діяльність" до початку виконання завдань з обов'язкового аудиту фі-

нансової звітності директор отримує від ключового партнера з аудиту та ау-

диторів, які безпосередньо або опосередковано будуть виконувати завдання з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності юридичної особи, підтвердження 

незалежності. 

В разі наявності відповідних загроз вживаються розроблені аудиторською фі-

рмою застережні заходи для зменшення ризиків щодо їх настання. 

Відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та ауди-

торську діяльність" аудиторська фірма відмовляється від надання послуг з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспі-

льний інтерес, якщо загальна сума винагороди, отримана від цього підприєм-

ства, щорічно перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від на-

дання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності впродовж п'яти років 

поспіль.  

Якщо загальна сума винагороди, отримана від підприємства, що становить 

суспільний інтерес, за кожен з останніх трьох років поспіль перевищує 15 від-

сотків загальної суми чистого доходу від надання послуг аудиторською фір-

мою з обов'язкового аудиту фінансової звітності, ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" 

інформує про це аудиторський комітет підприємства і вживає заходів для за-

безпечення незалежності, узгоджених з аудиторським комітетом.      

Аудитор надав Товариству письмові підтвердження, що у зв'язку із здійсню-

ваним аудитом він підтверджує відсутність будь-яких відносин між аудитор-

ською групою, іншими працівниками ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" і Товари-

ством, її директорами та вищим управлінським персоналом, які могли б об-

грунтовано сприйматися як такі, що впливають на об'єктивність і незалеж-

ність. 



З урахуванням вищевикладеного та інших супутніх чинників, Комітет з питань 

аудиту вважає, що ТОВ "АФ "МІЛА-АУДИТ" є незалежним в тому значенні, 

яке надається даному поняттю у відповідних нормативних актах та професій-

них стандартах, а також вважає, що об'єктивність відповідального партнера з 

аудиту і членів аудиторської групи не порушена. 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ ТА ВИ-

ЗНАЧЕННЯ ВИНАГОРОДИ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ. 

Організаційною формою роботи Комітету з питань призначень та визначення 

винагороди посадовим особам є засідання, які проводяться в міру необхіднос-

ті. Засідання Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадо-

вим особам може проводитися у формі: 

1) спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення 

питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності); 

2) письмового опитування. 

Голосування з питань порядку денного засідання Комітету з питань призна-

чень та визначення винагороди посадовим особам у формі спільної присутно-

сті проводиться відкритим способом (підняттям рук). 

Голосування з питань порядку денного засідання Комітету з питань призна-

чень та визначення винагороди посадовим особам у формі письмового опиту-

вання проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 

Протягом звітного періоду Комітет з питань призначень та визначення вина-

городи посадовим особам провів вісім засідань, на яких попередньо розглядав 

питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради і відносяться до предмету 

відання Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим 

особам та надав свої пропозиції (рекомендації) відносно цих питань. Протягом 

звітного періоду основними питаннями в роботі Комітету з питань призначень 

та визначення винагороди посадовим особам стали: 

- підготовка та розгляд звіту Комітету з питань призначень і винагород за 2020 

рік; 

- організація проведення оцінки діяльності Правління і кожного члена Прав-

ління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік; 

- розгляд результатів оцінки компетентності та ефективності кожного члена 

Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік; 

- розгляд результатів оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік; 

- підготовка рекомендацій Наглядовій раді Товариства щодо будь-яких змін у 

структурі, розмірі, складі та роботі Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

- підготовка Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" за 2020 рік; 

- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо Звіту 

про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік з 

метою подання загальним зборам Товариства для затвердження; 

- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо доціль-

ності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних збо-

рів №24); 

- внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів 

№24); 

- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо проєкту 

Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

- погодження кандидатур осіб, які здійснюють управлінські функції, при при-

значенні; 

- розгляд та підготовка пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

щодо обрання члена Правління Товариства; 

- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо затвер-

дження умов контракту, що укладатиметься з членом Правління ПАТ "ІНТЕ-

РПАЙП НТЗ", встановлення розміру його винагороди. 



Рішення Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим 

особам приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть 

участь у засіданні. Кожен член Комітету з питань призначень та визначення 

винагороди посадовим особам має один голос. У разі рівного розподілу голо-

сів членів Комітету під час прийняття рішень Голова Комітету з питань приз-

начень та визначення винагороди посадовим особам має право вирішального 

голосу.  

У разі дострокового припинення повноважень члена Комітету і до обрання 

всього складу Комітету з питань призначень та визначення винагороди поса-

довим особам засідання Комітету є правомочними для вирішення питань від-

повідно до його предмету відання за умови, що кількість членів Комітету, по-

вноваження яких є чинними, становить більше половини його складу. 

У разі проведення оцінки ро-

боти комітетів зазначається 

інформація щодо їх компете-

нтності та ефективності 

За результатами проведеної оцінки компетентності та ефективності кожного з 

Комітетів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" встановлено: 

1) Комітетом з питань аудиту та Комітетом з питань призначень та визначення 

винагороди посадовим особам виконано основні функції, задачі та обов'язки, 

встановлені Законом України "Про акціонерні товариства", Положенням про 

Наглядову раду, Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" з питань аудиту, Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим 

особам та іншими нормативними документами, які регулюють діяльність То-

вариства.  

2) Кількісний склад кожного з Комітетів становить три особи, у тому числі дві 

особи - незалежні директори. Очолюються Комітети незалежними директора-

ми.  

Склад Комітетів повністю відповідає вимогам, встановленим статтею 56 За-

кону України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положен-

ням про Наглядову раду Товариства та Положеннями про Комітети, та є оп-

тимальним для виконання покладених на них функцій. Кваліфікація членів 

Комітетів надає можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу 

Комітетів.  

3) Трипольський Г.О. та Юрченко І.П. - незалежні директори, відповідають 

ознакам незалежності, встановленим статтею 53-1 Закону України "Про акці-

онерні товариства", не знаходились під впливом акціонерів та/або виконавчого 

органу Товариства при прийнятті ними рішень на засіданнях Комітетів, до-

тримуються високого рівня незалежності під час здійснення функцій члена 

Наглядової ради. 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи наглядової 

ради 

Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" проведено оцінку діяльності 

Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради за 2020 

рік. 

Оцінка проведена відповідно до вимог чинного законодавства та Порядку 

проведення оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і 

кожного члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з метою отримання 

інформації про ефективність діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової 

ради і членів Наглядової ради, відповідність їх роботи потребам Товариства та 

виявлення напрямків, в яких діяльність Наглядової ради, Комітетів Наглядової 

ради і членів Наглядової ради може бути поліпшена. 

За результатами проведеної оцінки складу, структури та діяльності Наглядової 

ради як колегіального органу зроблено наступні висновки: 

1. Склад Наглядової ради є збалансованим та охоплює всі напрямки діяльності 

Товариства, за якими Наглядова рада здійснює контроль. Склад Наглядової 

ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідають вимогам 

чинного законодавства України.  

Колективна придатність Наглядової ради відповідає розміру та особливостям 

діяльності Товариства.  

Члени Наглядової ради мають знання, навички та досвід, необхідні для здійс-

нення Наглядовою радою Товариства своїх повноважень, тобто Наглядова 

рада Товариства, як колективний орган, має належне розуміння тих сфер дія-



льності Товариства, за які її члени відповідальні, а також має досвід і навички 

здійснювати ефективне управління Товариством. 

2. Структура Наглядової ради забезпечує можливість виконання Наглядовою 

радою Товариства функцій належним чином. 

Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які володіють 

знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає 

змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення. 

Члени Наглядової ради Товариства володіють навичками для відстоювання 

своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також 

мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими 

Правлінням Товариства, та їх виконанням. 

3. Діяльність Наглядової ради є задовільною та такою, що відповідає меті та 

напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 

Статут та локальні нормативно-правові акти Товариства чітко і в повній мірі 

регулюють питання діяльності Наглядової ради. Всі члени Наглядової ради 

демонструють незалежність в ухваленні рішень, вільні від зовнішнього впли-

ву. Засідання Наглядової ради плануються заздалегідь і проводяться відповід-

но до вимог Положення про Наглядову раду Товариства. Члени Наглядової 

ради приділяють достатньо часу для вивчення діяльності Товариства та його 

специфіки для ефективного виконання своїх функцій. 

Наглядова рада не бере участь у поточному управлінні Товариством, а члени 

Наглядової ради постійно працюють над підвищенням власної кваліфікації, 

безпечності та надійності Товариства, виконують свої обов'язки особисто, ре-

тельно та виважено підходять до виконання своїх завдань здійснюючи це неу-

переджено та якісно. 

З метою оцінки компетентності та ефективності кожного члена Наглядової 

ради Наглядова рада провела індивідуальну оцінку діяльності Наглядової ра-

ди, за результатами якої встановлено: 

1.  Храйбе Фаді Зейнович - працював у складі Наглядової ради з 01.01.2021р. 

по 29.04.2021 року.  Був компетентним,  мав належні професійний та освітній 

рівні; володів досвідом та знаннями і, в цілому, вносив серйозний вклад у ви-

конання Наглядовою радою своїх функцій; приділяв достатню кількість часу 

для виконання обов'язків у Наглядовій раді.  

2. Гарькавий Олександр - є компетентним,  має належні професійний та осві-

тній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад 

у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість 

часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.  

3. Єсаулов Геннадій Олександрович - є компетентним,  має належні профе-

сійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить 

серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє дос-

татню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.  

4. Морозов Денис Володимирович - є компетентним,  має належні професій-

ний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить сер-

йозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє доста-

тню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.  

5. Юрченко Ігор Петрович - є компетентним,  має належні професійний та 

освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний 

вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кіль-

кість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.  

6. Трипольський Георгій Олегович - є компетентним,  має належні професій-

ний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить сер-

йозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє доста-

тню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.  

Нижче наведено інформацію про членів Наглядової ради Товариства, вклю-

чаючи інформацію про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб 

або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну у 2021 році:  

Гарькавий Олександр, Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - 

представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED). Член Наглядової ради 

з квітня 2021 року. Очолює Наглядову раду Товариства з квітня 2021 року. З 

червня 2021 року є членом Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам.  



Освіта - вища. Має великий управлінський досвід в промисловості, значний 

досвід у сфері формування цінової стратегії, середньо- і довгостроковому 

плануванні виробництва, а також значний досвід стратегічного управління 

проектами в промисловості. У інших юридичних особах обіймає наступні по-

сади: директор Дивізіону залізничної продукції КЛВ-ВІЛКО СА 

(KLW-WHEELCO SA), також обіймає посаду Голови Ради директорів  

КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) - оплачувана діяльність; член Ради 

директорів КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED) - безоплатна діяльність.  

Гарькавий О. ефективно та успішно виконує функції як члена Наглядової ра-

ди, так і Голови Наглядової ради, які полягають у організації роботи Наглядо-

вої ради, скликанні засідань ради, головуванні на засіданнях ради, організації 

проведення спільних засідань Наглядової ради та Правління Товариства. 

Єсаулов Геннадій Олександрович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ". Член Наглядової ради з квітня 2016 року. Освіта - вища. Має багаторіч-

ний досвід управління промисловими підприємствами, реалізації масштабних 

інвестиційних та виробничих проектів. У інших юридичних особах обіймає 

посади: член Наглядової ради ТОВ "НВЦ "ЯКІСТЬ" (безоплатна діяльність); 

за сумісництвом обіймає посаду директора ТОВ "ІНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН 

ЦЕНТР"  (оплачувана діяльність). 

Морозов Денис Володимирович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ". Член Наглядової ради з квітня 2006 року. З грудня 2018 року є членом 

Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту. З липня 

2021 року є заступником Голови Наглядової ради. Освіта - вища. Має високі 

результати з управління бізнес-процесами, довгострокового економічного 

планування та фінансового моделювання діяльності підприємств, бюджету-

вання, інвестиційного аналізу, контролю та оптимізації поточної діяльності. За 

основним місцем роботи є директором ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (опла-

чувана діяльність). У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член 

Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - безоплатна діяльність; член На-

глядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" - безоплатна діяльність; член 

Ради директорів ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА (ІNTERPІPE EUROPE SA) - безо-

платна діяльність; член Ради директорів КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO 

SA) - безоплатна діяльність; член Консультативної Ради ВАЛЮРЕК НІКО 

ТЬЮБ ХОЛДИНГ ГмбХ - безоплатна діяльність; член Ради директорів ІН-

ТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED) - безоплатна діяльність; член 

Ради директорів КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED) - безоплатна діяльність; член 

Ради директорів СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LІMІTED) - безоплатна 

діяльність; радник з питань фінансової політики ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕ-

ДЖМЕНТ" (за сумісництвом) - оплачувана діяльність. 

Морозов Д.В. ефективно та успішно виконує функції як члена Наглядової ра-

ди, так і заступника Голови Наглядової ради Товариства, які полягають у ви-

конанні обов'язків та повноважень Голови Наглядової ради при його відсут-

ності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків. 

Юрченко Ігор Петрович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - 

незалежний директор. Член Наглядової ради з грудня 2018 року. З грудня 2018 

року по червень 2020 року був Головою Комітету Наглядової ради ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим 

особам. З 02 червня 2020 року очолює Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕ-

РПАЙП НТЗ" з питань аудиту. Освіта - вища. Має більше ніж двадцятирічний 

досвід роботи у сфері корпоративного права. Має безспірну незалежну пози-

цію та демонструє високі ділові та моральні якості під час виконання обов'яз-

ків члена Наглядової ради, наділений необхідним станом свідомості, що до-

зволяє приймати виважені та неупереджені рішення під час роботи Наглядової 

ради та чітко розуміє важливість наявності та висловлення незалежної думки 

та позиції під час здійснення захисту прав як акціонерів Товариства. За осно-

вним місцем роботи є начальником Управління з корпоративних прав Депар-

таменту з корпоративних активів ТОВ "ІстВан" (оплачувана діяльність). У 

інших юридичних особах обіймає наступні посади: член Наглядової ради АТ 

"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" - безоплатна діяльність; член 

Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ" - безоплатна діяльність; член Наглядової ради АТ "МАРГАНЕ-



ЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" - безоплатна діяльність; 

член Наглядової ради ПРаТ "СПЕЦТЕХНІКА"  - безоплатна діяльність; ди-

ректор ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ" (за сумісництвом) - оплачувана діяльність. 

Трипольський Георгій Олегович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" - незалежний директор. Член Наглядової ради з грудня 2018 року.  З 

грудня 2018 року по червень 2020 року був Головою Комітету Наглядової ра-

ди ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту. З 02 червня 2020 року очолює 

Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та 

визначення винагороди посадовим особам. Освіта - вища. Має значний досвід 

роботи в сфері корпоративного права та реалізації корпоративних проектів. 

Наділений високим рівнем незалежності від інших членів Наглядової ради, 

Правління Товариства, акціонерів тощо, що дозволяє йому незаангажовано 

оцінювати ризики, що виникають в діяльності Товариства та приймати спра-

ведливі та корисні для Товариства рішення без відстоювання своїх особистих 

інтересів чи інтересів третіх осіб. За основним місцем роботи є головним спе-

ціалістом-юрисконсультом відділу перспективних корпоративних проектів 

Управління корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів ТОВ 

"ІстВан" (оплачувана діяльність). У інших юридичних особах обіймає наступ-

ні посади: член Наглядової ради АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСП-

ЛАВІВ" - представник акціонера SOFALON ІNVESTMENTS LІMІTED - без-

оплатна діяльність; член Наглядової ради АТ " ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИ-

ЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" - представник акціонера EXSEED 

ІNVESTMENTS LІMІTED - безоплатна діяльність; член Наглядової ради АТ 

"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" - предста-

вник акціонера MOSFІLІA ІNVESTMENTS LІMІTED - безоплатна діяльність; 

член Наглядової ради АТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" - пред-

ставник акціонера TAPESTA LІMІTED - безоплатна діяльність; директор ТОВ 

"ГЕНАВІА-ІНВЕСТ" (за сумісництвом) - оплачувана діяльність; директор  

ДП "ГАРАНТ К." (за сумісництвом) - оплачувана діяльність; спеціаліст відді-

лу депозитарної діяльності ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ" (за сумісництвом) - опла-

чувана діяльність. 

Храйбе Фаді Зейнович. Працював у складі Наглядової ради з 01.01.2021р. по 

29.04.2021 року на посаді Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - 

представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED). Член Наглядової 

ради з квітня 2017 року. Очолював Наглядову раду Товариства з червня 2017 

року. З грудня 2018 року був членом Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕ-

РПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим осо-

бам. Освіта - вища. У 2004 році отримав ступінь МВА в бізнес-школі ІNSEAD, 

Франція. Має великий управлінський досвід в промисловості, значний досвід 

у сфері формування цінової стратегії, середньо- і довгостроковому плануванні 

виробництва. У інших юридичних особах обіймав наступні посади: член Ради 

директорів, Головний Виконавчий Директор ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС 

(ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC) - оплачувана діяльність; Голова Наглядової 

ради АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" - представник акціонера 

СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LІMІTED) - безоплатна діяльність; Голова 

Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" - безоплатна діяльність; Голова 

Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" - безоплатна діяльність; 

директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERІCAN 

ІNTERPІPE, ІNC.) - оплачувана діяльність. Храйбе Ф.З. ефективно та успішно 

виконував функції як члена Наглядової ради, так і Голови Наглядової ради, які 

полягали у організації роботи Наглядової ради, скликанні засідань ради, голо-

вуванні на засіданнях ради, організації проведення спільних засідань Нагля-

дової ради та Правління Товариства. 

Всі члени Наглядової ради є компетентними, мають належні професійний та 

освітній рівні, мають великий управлінський досвід, в тому числі в інших 

юридичних особах. Діяльність членів Наглядової ради, як посадових осіб ін-

ших юридичних осіб, оцінюється позитивно. Голова та члени Наглядової ради 

Товариства, які додатково займають посади в органах управління інших юри-

дичних осіб, мають при цьому можливість приділяти значний час ефективно-

му виконанню своїх функцій у складі Наглядової ради Товариства.  

Таким чином, Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які: 



1) володіють знаннями та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що 

дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішен-

ня; 

2) володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес 

колективного прийняття рішень; 

3) мають можливість ефективно здійснювати нагляд за рішеннями, прийняти-

ми Правлінням, та ?x виконанням. 

Відповідно до проведеної оцінки кожного з незалежних членів Наглядової 

ради встановлено: 

1) Юрченко Ігор Петрович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - 

незалежний директор  відповідає вимогам щодо незалежності членів Нагля-

дової ради, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства". Воло-

діє знаннями у сферах корпоративного управління і фінансової діяльності та їх 

регулювання в обсягах, необхідних для ефективного виконання обов'язків у 

Наглядовій раді Товариства.  

Рівень незалежності члена Наглядової ради Юрченко І.П. є високим та його 

робота дозволяє уникнути можливості прийняття Наглядовою радою необ'єк-

тивних рішень. 

2) Трипольський Георгій Олегович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" -незалежний директор  відповідає вимогам щодо незалежності членів 

Наглядової ради, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства". 

Володіє знаннями у сферах корпоративного управління і фінансової діяльності 

та їх регулювання в обсягах, необхідних для ефективного виконання обов'яз-

ків у Наглядовій раді Товариства.  

Трипольський Г.О. здатний висловлювати власну точу зору неупереджено, 

виважено та з метою дотримання максимально ефективного здійснення На-

глядовою радою своєї діяльності. 

За результатами проведеної оцінки компетентності та ефективності кожного з 

Комітетів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" встановлено: 

1) Комітетом з питань аудиту та Комітетом з питань призначень та визначення 

винагороди посадовим особам виконано основні функції, задачі та обов'язки, 

встановлені Законом України "Про акціонерні товариства", Положенням про 

Наглядову раду, Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" з питань аудиту, Положенням про Комітет Наглядової ради ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим 

особам та іншими нормативними документами, які регулюють діяльність То-

вариства.  

2) Кількісний склад кожного з Комітетів становить три особи, у тому числі дві 

особи - незалежні директори. Очолюються Комітети незалежними директора-

ми.  

Склад Комітетів повністю відповідає вимогам, встановленим статтею 56 За-

кону України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положен-

ням про Наглядову раду Товариства та Положеннями про Комітети, та є оп-

тимальним для виконання покладених на них функцій. Кваліфікація членів 

Комітетів надає можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу 

Комітетів.  

3) Трипольський Г.О. та Юрченко І.П. - незалежні директори, відповідають 

ознакам незалежності, встановленим статтею 531 Закону України "Про акціо-

нерні товариства", не знаходились під впливом акціонерів та/або виконавчого 

органу Товариства при прийнятті ними рішень на засіданнях Комітетів, до-

тримуються 

 

ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ:  

За результатами проведеної оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів На-

глядової ради і членів Наглядової ради за підсумками роботи за 2021 рік, 

встановлено: 

1) Діючий склад Наглядової ради Товариства є збалансованим і представлений 

професіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та 

значним досвідом роботи, які мають необхідний рівень кваліфікації, великий 

професійний та управлінський досвід в промисловості. Члени Наглядової ради 

розуміють свої повноваження та відповідальність, дотримуються високих 



професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків. 

2) Колективна придатність Наглядової ради Товариства відповідає особливос-

тям діяльності Товариства. Члени Наглядової ради мають знання та належне 

розуміння сфер діяльності Товариства, а також навички та досвід, необхідні 

для здійснення Наглядовою радою Товариства її повноважень. 

3) Наглядова рада має достатню кількість членів, які володіють знаннями, на-

вичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу про-

фесійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення. Склад На-

глядової ради та кількість незалежних директорів відповідає вимогам чинного 

законодавства. 

Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів 

і впливу на процес колективного прийняття рішень. Члени Наглядової ради 

Товариства мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, 

прийнятими Правлінням Товариства, та їх виконанням. 

4) Голова Наглядової ради здійснює ефективну роботу Наглядової ради, під-

готовку і проведення засідань Наглядової ради. На засіданнях Наглядової ради 

створена атмосфера відкритості та довіри при розгляді питань. Спостерігаєть-

ся високий рівень взаємодії між Головою та членами Наглядової ради.  

Голова Наглядової ради забезпечує професійну і особисту взаємодію між чле-

нами Наглядової ради, сприяє ефективним комунікаціям Наглядової ради з 

Правлінням Товариства. Між Головою Наглядової ради і Головою Правління 

чітко розділені сфери відповідальності та повноваження.   

Голова Наглядової ради спілкується з членами Наглядової ради між засідан-

нями Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради мають достатньо часу 

для виконання своїх функцій та обов'язків.  

5) Склад Комітетів Наглядової ради Товариства з точки зору поєднання знань, 

досвіду і компетенції членів Комітетів є збалансованим і оптимальним для 

ефективної роботи Наглядової ради і поточних потреб Товариства. Комітети 

Наглядової ради підтримують належну взаємодію. Така взаємодія, в тому чис-

лі, досягнута шляхом перехресної участі членів одного Комітету Наглядової 

ради Товариства в іншому Комітеті. При цьому, кожний Комітет Наглядової 

ради Товариства очолює різний Голова, що запобігає виникненню в їх діяль-

ності конфлікту інтересів. Голова Наглядової ради Товариства не очолює жо-

дний з Комітетів.     

Таким чином, склад Наглядової ради Товариства, її структура, кількість неза-

лежних директорів, Комітети Наглядової ради, їх повноваження відповідають 

вимогам чинного законодавства України, а також особливостям діяльності 

Товариства. Ефективність роботи Наглядової ради, як органу управління, 

оцінюється на належному рівні. Роботу Наглядової ради Товариства в 2021 

році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності 

Товариства і положенням його установчих документів. 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товарист-

ва? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. 

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління 

та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Головою та членами На-

глядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодав-

ством України заборонено обіймати посади в органах управління гос-

подарських товариств, а саме народні депутати України, члени Кабіне-

 X 



ту Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів ви-

конавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбов-

ці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби без-

пеки України, Національної поліції України, державні службовці, крім 

випадків, визначених Законом України "Про акціонерні товариства". 

Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким суд 

заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство про-

вадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за 

злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть 

бути Головою та членами Наглядової ради. Посадові особи органів То-

вариства повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, висо-

кими професійними та моральними якостями, необхідними для вико-

нання своїх посадових обов'язків та мати бездоганну ділову репутацію. 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та 

обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внут-

рішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена на-

глядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне нав-

чання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або 

не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 

 
Персональний склад викона-

вчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Костенко Сергій Олексійович - 

Голова Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено 

між членами Правління, оскільки даний орган є колегіальним  виконавчим 

органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. 

Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням зага-

льних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. Детальна 

інформація про функціональні обов'язки членів Наглядової ради наведена у 

пункті 9 "Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт керівни-

цтва (звіт про управління)". 

Богдан Дмитро Олексійович - 

член Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено 

між членами Правління, оскільки даний орган є колегіальним  виконавчим 

органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. 

Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням зага-

льних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. Детальна 

інформація про функціональні обов'язки членів Наглядової ради наведена у 



пункті 9 "Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт керівни-

цтва (звіт про управління)". 

Бєсєднов Сергій Вікторович - 

член Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено 

між членами Правління, оскільки даний орган є колегіальним  виконавчим 

органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. 

Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням зага-

льних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. Детальна 

інформація про функціональні обов'язки членів Наглядової ради наведена у 

пункті 9 "Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт керівни-

цтва (звіт про управління)". 

Кузьменко Сергій Володими-

рович - член Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено 

між членами Правління, оскільки даний орган є колегіальним  виконавчим 

органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. 

Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням зага-

льних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. Детальна 

інформація про функціональні обов'язки членів Наглядової ради наведена у 

пункті 9 "Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт керівни-

цтва (звіт про управління)". 

Новохатній Володимир Аки-

мович - член Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено 

між членами Правління, оскільки даний орган є колегіальним  виконавчим 

органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. 

Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням зага-

льних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. Детальна 

інформація про функціональні обов'язки членів Наглядової ради наведена у 

пункті 9 "Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт керівни-

цтва (звіт про управління)". 

Портретний Олег Іванович - 

член Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено 

між членами Правління, оскільки даний орган є колегіальним  виконавчим 

органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. 

Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням зага-

льних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. Детальна 

інформація про функціональні обов'язки членів Наглядової ради наведена у 

пункті 9 "Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт керівни-

цтва (звіт про управління)". 

Горяний Костянтин Іванович - 

член Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено 

між членами Правління, оскільки даний орган є колегіальним  виконавчим 

органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. 

Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням зага-

льних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. Детальна 

інформація про функціональні обов'язки членів Наглядової ради наведена у 

пункті 9 "Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт керівни-

цтва (звіт про управління)". 

Соколова Ірина Володимирівна 

- член Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено 

між членами Правління, оскільки даний орган є колегіальним  виконавчим 

органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. 

Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням зага-

льних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. Детальна 

інформація про функціональні обов'язки членів Наглядової ради наведена у 

пункті 9 "Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт керівни-

цтва (звіт про управління)". 

Стус Володимир Миронович - 

член Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено 

між членами Правління, оскільки даний орган є колегіальним  виконавчим 

органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. 

Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 



Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням зага-

льних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. Детальна 

інформація про функціональні обов'язки членів Наглядової ради наведена у 

пункті 9 "Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт керівни-

цтва (звіт про управління)". 

Трегуб Олег Євгенович - член 

Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено 

між членами Правління, оскільки даний орган є колегіальним  виконавчим 

органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. 

Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням зага-

льних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. Детальна 

інформація про функціональні обов'язки членів Наглядової ради наведена у 

пункті 9 "Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт керівни-

цтва (звіт про управління)". 

Горб Павло Миколайович  - 

член Правління 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено 

між членами Правління, оскільки даний орган є колегіальним  виконавчим 

органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. 

Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням зага-

льних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. Детальна 

інформація про функціональні обов'язки членів Наглядової ради наведена у 

пункті 9 "Повноваження посадових осіб емітента"  розділу VІІ "Звіт керівни-

цтва (звіт про управління)". 

 

Чи проведені засідання вико-

навчого органу: загальний 

опис прийнятих на них рі-

шень; інформація про ре-

зультати роботи виконавчого 

органу; визначення, як діяль-

ність виконавчого органу зу-

мовила зміни у фінансо-

во-господарській діяльності 

товариства 

Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться в міру 

необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління може 

проводитися у формі: 

1) спільної присутності членів Правління у визначеному місці для обгово-

рення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної прису-

тності); 

2) письмового опитування. 

Голосування з питань порядку денного засідання Правління у формі спільної 

присутності проводиться відкритим способом (підняттям рук).  

Голосування з питань порядку денного засідання Правління у формі письмо-

вого опитування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 

Протягом 2021 року Правління Товариства провело 70 засідань, на яких було 

розглянуто 91 питання, віднесених чинним законодавством та Статутом То-

вариства до компетенції Правління Товариства. Переважна більшість засідань 

Правління проведена за участю всіх членів Правління Товариства. Кількість 

засідань, які відбулись, значно перевищує кількість, передбачену чинним за-

конодавством, що пов'язано з необхідністю оперативного вирішення питань, 

що відносяться до повноважень Правління Товариства.  

Серед основних питань, які розглядалися Правлінням Товариства у звітному 

періоді, були:  

- організаційні питання скликання та проведення річних загальних зборів То-

вариства;  

- прийняття рішення про страхування майна Товариства; 

- прийняття рішень щодо списання, передачі в оренду та відчуження основних 

засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою; 

- прийняття рішень щодо призначення та звільнення директорів з напрямів 

діяльності та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпо-

рядковані Голові Правління, та подання на узгодження до Наглядової ради; 

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

заінтересованість;  

- прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомо-

ги;  

- про вибір оцінювачів майна; 

- прийняття рішень про надання благодійної допомоги комунальним підпри-

ємствам, організаціям, установам, неприбутковим організаціям;  

- про організацію оздоровлення робітників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", їх дітей 

та членів сімей протягом літнього сезону 2021 року; 



- прийняття рішень про надання соціальної допомоги жителям Індустріального 

та Самарського районів м. Дніпра. 

По всіх питаннях порядку денного засідань Правління його члени голосували 

особисто та рішення приймалися простою більшістю голосів, з врахуванням 

того, що кожний член Правління має один голос. Всі рішення, прийняті Прав-

лінням Товариства, оформлювалися протоколами, які вів секретар. Процедура 

скликання та проведення засідань Правління Товариства визначена в Поло-

женні про Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бі-

льше половини його складу. Засідання Правління вважається неправомочним, 

якщо на ньому одночасно відсутні Голова Правління або особа, яка виконує 

його обов'язки, та заступник Голови Правління. 

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правлін-

ня, які беруть участь у засіданні. На засіданні Правління кожний член Прав-

ління має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під 

час прийняття рішень, Голова Правління має право вирішального голосу.  

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. 

Діяльність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у звітному періоді була збитковою, а об-

сяги доходу від реалізації продукції дещо зменшились, що пов'язане із падін-

ням обсягів реалізації трубної та залізничної продукції на внутрішньому ринку 

та на ринку країн СНД, викликаним, в тому числі, зменшенням ділової актив-

ності в регіоні внаслідок пандемії COVІD-19 та запровадження карантинних та 

обмежувальних заходів.  Зокрема, за підсумками 2021 року чистий дохід від 

реалізації Товариства склав       8 225 588 тис. грн., а чистий збиток ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2021 року склав     486 412 тис. грн. 

Детальна інформація про результати роботи Правління Товариства за 2021 рік 

викладена у Звіті Правління Товариства. Текст Звіту Правління Товариства 

про результати діяльності за 2021 рік, після його затвердження річними зага-

льними зборами Товариства, буде доступний для загального ознайомлення на 

власному веб-сайті Товариства за посиланням: 

http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іnvestors/meetіng/mpvpd/ 

 
Оцінка роботи виконавчого 

органу 

Комітетом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" з 

питань призначень та визначення винагороди посадовим особам проведено 

оцінку діяльності Правління і членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОП-

РОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі - Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") за 2021 

рік. 

Оцінка проведена відповідно до вимог чинного законодавства та Порядку 

проведення оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" з метою отримання інформації про ефективність діяльно-

сті Правління і членів Правління, відповідність їх роботи потребам Товариства 

та виявлення напрямів, в яких діяльність Правління і членів Правління може 

бути поліпшена. 

За результатами проведеної оцінки складу Правління як колегіального органу 

зроблено наступні висновки: 

1. Склад Правління є збалансованим та відповідає цілям та завданням покла-

деним на Правління Товариства. Робота Правління, як колегіального органу, є 

злагодженою. 

Члени Правління мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення 

Правлінням Товариства своїх повноважень, а також мають достатній досвід і 

навички, необхідні для здійснення ефективного управління поточною діяльні-

стю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

2. Структура Правління забезпечує можливість виконання Правлінням Това-

риства функцій належним чином. 

Правління Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, 

навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу 

професійно вирішувати питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю 

Товариства. 



Члени Правління Товариства володіють навичками для відстоювання своїх 

поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають 

можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Прав-

лінням Товариства, та їх виконанням. 

 

З метою оцінки компетентності та ефективності кожного члена Правління Ко-

мітет з питань призначень і винагород провів індивідуальну оцінку діяльності 

членів Правління, за результатами якої встановлено: 

1.  Костенко Сергій Олексійович - є компетентним,  має достатню кваліфіка-

цію, знання бізнесу та спеціальні знання, необхідні для ефективного виконан-

ня функцій та повноважень Голови Правління; ефективно керує роботою 

Правління Товариства та дієво управляє Товариством в цілому.  

2. Богдан Дмитро Олексійович - є компетентним,  має належні професійний 

та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області 

роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Прав-

ління здійснюючи це неупереджено та якісно. Богдан Д.О. ефективно та успі-

шно виконує функції як члена Правління, так і заступника Голови Правління 

Товариства.    

3. Бєсєднов Сергій Вікторович - є компетентним,  має належні професійний та 

освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області ро-

боти; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Прав-

ління здійснюючи це неупереджено та якісно.  

4. Кузьменко Сергій Володимирович - є компетентним,  має належні профе-

сійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй 

області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена 

Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.  

5. Новохатній Володимир Акимович - є компетентним,  має належні профе-

сійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй 

області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена 

Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.  

6. Горяний Костянтин Іванович - є компетентним,  має належні професійний 

та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області 

роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Прав-

ління здійснюючи це неупереджено та якісно.  

7. Портретний Олег Іванович - є компетентним,  має належні професійний та 

освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області ро-

боти; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Прав-

ління здійснюючи це неупереджено та якісно.  

8. Соколова Ірина Володимирівна - є компетентним,  має належні професій-

ний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй об-

ласті роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена 

Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.  

9. Струс Володимир Миронович - є компетентним,  має належні професійний 

та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області 

роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Прав-

ління здійснюючи це неупереджено та якісно.  

10. Трегуб Олег Євгенович - є компетентним,  має належні професійний та 

освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області ро-

боти; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Прав-

ління здійснюючи це неупереджено та якісно.  

11. Горб Павло Миколайович - працює у складі Правління з 17.05.2021 року. Є 

компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми 

професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підхо-

дить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено 

та якісно. 

Нижче наведено інформацію про членів Правління, включаючи інформацію 

про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність у 

2021 році:  

Костенко Сергій Олексійович, Голова Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

Член Правління з квітня 2014 року. Обраний Головою Правління Товариства в 

лютому 2019 року.  Освіта - вища. Є компетентним спеціалістом та володіє 



широким спектром знань, що робить його ефективним управлінцем, наділений 

необхідними здібностями для успішного виконання покладених на нього фу-

нкцій при високому рівні відповідальності. Згідно штатного розкладу ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" та здійснює поточне управління Товариством і відповідає за реалізацію 

короткострокових і довгострокових планів Товариства. 

Костенко С.О. ефективно та успішно виконує функції Голови Правління які, 

крім іншого,  полягають у організації роботи Правління, скликанні засідань 

Правління, головуванні на засіданнях Правління, організації проведення спі-

льних засідань Наглядової ради та Правління Товариства. У інших юридичних 

особах посад не обіймає. 

Богдан Дмитро Олексійович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член 

Правління, заступник Голови Правління Товариства з серпня 2018 року. Осві-

та - вища.  Є компетентним членом Правління, який демонструє найвищі ді-

лові, інтелектуальні, організаторські та моральні якості та риси. У інших 

юридичних особах обіймає посаду начальника відділу технології трубного 

виробництва Служби технічного директора Дивізіону трубної продукції ТО-

ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРА-

ЇНА". 

Богдан Д.О. ефективно та успішно виконує функції як члена Правління, так і 

заступника Голови Правління Товариства, які полягають у виконанні обов'яз-

ків та повноважень Голови Правління при його відсутності або у разі немож-

ливості виконання ним своїх обов'язків. 

Бєсєднов Сергій Вікторович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член 

Правління з серпня 2018 року. Освіта - вища. Володіє широким спектром 

знань, що робить його ефективним управлінцем, наділений необхідними здіб-

ностями для успішного виконання покладених на нього функцій при високому 

рівні відповідальності. Має великий управлінський досвід в промисловості та 

значний досвід у сфері середньо- і довгострокового плануванні виробництва. 

У інших юридичних особах обіймає посаду начальника трубопрокатного цеху 

№3 (м. Дніпро) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ". 

Кузьменко Сергій Володимирович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

Член Правління з квітня 2010 року. Освіта - вища. Має великий управлінський 

досвід у сфері фінансів, інвестування, страхування, фінансового лізингу та 

успішно демонструє свої знання та навики в роботі Правління Товариства. 

Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду директора 

з фінансів та економіки Служби директора з фінансів та економіки. У коло 

його завдань входить управління фінансами, забезпечення коштами операцій-

ної та інвестиційної діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", взаємодія з подат-

ковими органами і фінансовими установами, а також участь в стратегічному 

плануванні розвитку Товариства. У інших юридичних особах обіймає  насту-

пні посади: Директор фінансовий Фінансово-економічної служби ТОВАРИ-

СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; за 

сумісництвом обіймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА". 

Новохатній Володимир Акимович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

Член Правління з червня 2015 року. Освіта - вища. Є досвідченим спеціаліс-

том та наділений необхідними здібностями для успішного виконання покла-

дених на нього функцій при високому рівні відповідальності. Згідно штатного 

розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду начальника колесопрокат-

ного цеху та відповідає за організацію і планування виробництва цеху, якісне 

та своєчасне виконання замовлень виробничого відділу, контроль роботи цеху 

і виконання завдань, управління персоналом цеху. У інших юридичних особах 

посад не обіймає. 

Горяний Костянтин Іванович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член 

Правління з липня 2020 року. Освіта - вища. Має багатий професійний досвід 

в металургійній галузі. Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

обіймає посаду головного інженера Служби головного інженера ПАТ "ІНТЕ-

РПАЙП НТЗ" та відповідає за технічну політику і напрями технічного розви-

тку Товариства в умовах ринкової економіки, шляхи реконструкції і технічно-



го переозброєння діючого виробництва, рівень спеціалізації та диверсифікації 

виробництва на перспективу. У інших юридичних особах посад не обіймає. 

Портретний Олег Іванович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  Член 

Правління з квітня 2014 року. Освіта - вища. Має великий досвід адміністра-

тивної, організаційної, господарської діяльності та успішно демонструє свої 

навики в роботі Правління.  Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" обіймає посаду начальника Управління адміністративного забезпечення 

та відповідає за організацію адміністративного, господарського забезпечення 

Товариства, і утримання в належному стані будівель та приміщень Товарист-

ва, а також за виконання заходів соціального розвитку (харчування працівни-

ків Товариства, організацію відпочинку працівників та членів їх сімей, тощо). 

У інших юридичних особах посад не обіймає. 

Соколова Ірина Володимирівна, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

Член Правління з березня 2004 року. Освіта - вища. Є досвідченим спеціаліс-

том та володіє практичними та теоретичними знаннями в сфері ведення бух-

галтерського і податкового обліку. Згідно штатного розкладу ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" обіймає посаду головного бухгалтера Товариства та відповідає за 

організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності То-

вариства, контроль за використанням матеріальних, фінансових ресурсів та за 

збереженням власності Товариства, складання та подання у вказані строки 

фінансової звітності. У інших юридичних особах за сумісництвом обіймає 

посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-

ЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА". 

Струс Володимир Миронович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

Член Правління з грудня 2018 року. Освіта - вища. Компетентний спеціаліст в 

сфері організації і планування виробництва, управління робочим персоналом, 

з практичним досвідом більше 10 років. У інших юридичних особах обіймає 

посаду керівника проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) 

виробництва Управління інвестиційної діяльності Технічної служби ТОВА-

РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". 

Трегуб Олег Євгенович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  Член 

Правління з грудня 2018 року. Освіта - вища. Володіє необхідними знаннями і 

досвідом для організації ефективної роботи Служби безпеки від розробки 

концепції комплексної безпеки до подальшого управління процесами безпеки 

підприємства, а також забезпечення взаємодії з правоохоронними структурами 

і органами влади. У інших юридичних особах обіймає наступні посади: нача-

льника відділу економічної безпеки Служби економічної безпеки ТОВАРИС-

ТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

заступник директора по економічній безпеці ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; члена Наглядової ради 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД". 

Горб Павло Миколайович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член 

Правління з травня 2021 року. Освіта - вища. Згідно штатного розкладу ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймав посаду заступника начальника колесопрокатного 

цеху з виробництва.  У листопаді 2021 року звільнився з займаної посади. 

Відповідав за організацію і планування виробничого процесу в зоні відповіда-

льності цеху, контроль виконання виробничого плану, аналіз несправностей, 

роботу по їх усуненню, координацію роботи підлеглих. У інших юридичних 

особах посад не обіймає. 

Всі члени Правління є досить компетентними, мають належні професійний та 

освітній рівні, мають великий досвід в операційному управлінні бізнесом, 

стратегічному маркетингу, роботі з ключовими клієнтами, в тому числі в ін-

ших юридичних особах. Діяльність членів Правління, як посадових осіб інших 

юридичних осіб, оцінюється позитивно. Члени Правління, які додатково зай-

мають посади в органах управління інших юридичних осіб, мають при цьому 

можливість приділяти значний час ефективному виконанню своїх функцій у 

складі Правління Товариства.  

Таким чином, Правління Товариства має достатню кількість членів, які: 

1) володіють знаннями та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що 

дає змогу ефективно керувати операційною діяльністю Товариства; 



2) володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес 

колективного прийняття рішень; 

3) мають можливість ефективно здійснювати нагляд за рішеннями, прийняти-

ми Правлінням, та ?x виконанням. 

 

За результатами оцінки діяльності Правління зроблено наступні висновки: 

Діяльність Правління є задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам 

діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 

Статут та локальні нормативно-правові акти Товариства чітко і в повній мірі 

регулюють питання діяльності Правління. Всі члени Правління демонструють 

незалежність в ухваленні рішень, вільні від зовнішнього впливу. Засідання 

Правління плануються заздалегідь і проводяться відповідно до вимог Поло-

ження про Правління Товариства. Члени Правління Товариства приділяють 

достатньо часу для вивчення діяльності Товариства та його специфіки для 

ефективного виконання своїх функцій. 

При здійсненні загального аналізу діяльності Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ"  за звітний період, Комітет з питань призначень та винагород визначає, 

що протягом 2021 року отримував достатньо інформації, включаючи управлі-

нську звітність, від членів Правління для здійснення моніторингу, контролю за 

ефективністю діяльності керівників Товариства, та вважає що Правління 

приймало рішення незалежно від особистих інтересів кожного із членів Прав-

ління або інтересів акціонерів. Такі рішення враховували загальні інтереси 

Товариства.  

 

ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ:  

За результатами проведеної оцінки діяльності Правління і членів Правління за 

підсумками роботи за 2021 рік, встановлено: 

1) Діючий склад Правління Товариства є збалансованим і представлений про-

фесіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та зна-

чним досвідом роботи, які мають необхідний рівень кваліфікації, великий 

професійний та управлінський досвід в промисловості. Члени Правління ро-

зуміють свої повноваження та відповідальність, дотримуються високих про-

фесійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків. 

2) Колективна придатність Правління Товариства відповідає особливостям 

діяльності Товариства. Члени Правління мають знання та належне розуміння 

сфер діяльності Товариства, а також навички та досвід, необхідні для здійс-

нення правлінням Товариства своїх повноважень. 

3) Правління Товариства має достатню кількість членів, які володіють знан-

нями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає 

змогу професійно вирішувати питання, пов'язані з управлінням поточною дія-

льністю Товариства. 

Члени Правління Товариства володіють навичками для відстоювання своїх 

поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають 

можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Прав-

лінням Товариства, та їх виконанням. 

4) Голова Правління має достатній досвіт і високий професіональний рівень, в 

повній мірі виконує свої обов'язки по управлінню поточними справами Това-

риства та в частині організації роботи Правління, проведенні засідань Прав-

ління інших повноважень, передбачених Статутом Товариства , Положенням 

про Правління Товариства та законодавством України.  

5) У звітному році Правління Товариство діяло в межах законодавства Украї-

ни та повною мірою виконало покладені на нього обов'язки управління пото-

чними справами Товариства, збереження активів Товариства, оптимальне ви-

користання ресурсів Товариства, збережено фінансову стабільність Товарист-

ва попри кризові явища в металургійній галузі. 

Таким чином, роботу Правління Товариства в 2021 році визнано задовільною 

та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням 

його установчих документів. 

 
 



Примітки 

-  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента  

1. основні характеристики систем внутрішнього контролю: 

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управ-

ління ризиками Товариства не створено та не затверджено. Підрозділу внутрішнього аудиту (внутріш-

нього аудитора), станом на 31.12.2021 року не створено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю 

використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документацій, рахунки і подвійний запис); 

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, переві-

рка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персо-

налу, підтвердження і простежування). 

Всі перераховані методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. 

Систему внутрішнього контролю можливо поділити на три блоки: попередній, поточний (оперативний) і 

подальший контроль.  

Попередній контроль здійснюється до прийняття управлінських рішень і здійснення господарських опе-

рацій. Управлінський персонал та головний бухгалтер ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" здійснюють попередній 

контроль шляхом візування договорів і угод на отримання і відпуск матеріальних цінностей, виконання 

робіт і надання послуг; підготовки наказів про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до 

заробітної плати і про преміювання працівників Товариства тощо. У відповідності до Положення про ор-

ганізацію договірної роботи на ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" спеціалістами Товариства здійснюється візу-

вання договорів і угод, які укладаються між Товариством та контрагентами. 

При поточному (оперативному) контролі аналізуються показники оперативної звітності спеціалістами 

Товариства, а Ревізійною комісією можуть здійснюватися спеціальні перевірки. Мета його - виявити в 

процесі господарських операцій негативні відхилення в господарській діяльності, які під час поперед-

нього або наступного контролю можуть бути не виявлені, знайти внутрішньогосподарські резерви пода-

льшого зростання ефективності виробництва. 

Подальший контроль здійснюється після господарських операцій на підставі даних, зафіксованих у пер-

винних документах, регістрах бухгалтерського обліку і в бухгалтерській звітності. Мета такого контролю 

- перевірка доцільності й законності господарських операцій за певний період, виявлення недоліків у ро-

боті, порушень і зловживань, якщо вони були допущені. Він допомагає виявити і мобілізувати резерви 

для подальшого поліпшення всіх виробничих та економічних показників. 

До органів Товариства, які здійснюють внутрішній контроль, належать: 

1) Наглядова рада, яка діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, 

затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 18 грудня 2018 року (протокол позачер-

гових загальних зборів №17). Текст Положення про Наглядову раду Товариства доступний для загально-

го ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:  

http://ntrp.іnterpіpe.bіz/upload/49878a6701b413827040d900aa826596.pdf 

Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення 

ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спря-

мованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за 

діяльністю Правління Товариства. 

2) Ревізійна комісія, яка діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товари-

ства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 18 грудня 2018 року (протокол по-

зачергових загальних зборів №17). Текст Положення про Ревізійну комісію Товариства доступний для 

загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:  

http://ntrp.іnterpіpe.bіz/upload/bff748476fbe71d5f805a34589afa8ac.pdf 

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні внутрішнього контролю за фінансово-господарською 

діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 

результатами фінансового року та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності. 

З метою надання річним загальним зборам Товариства звіту та висновків за результатами фінансо-

во-господарської діяльності Товариства за 2021 рік Ревізійною комісією Товариства проведена відповід-

на перевірка. В ході здійснення перевірки встановлювались реальність та достовірність господарських 



операцій, повнота відображення у бухгалтерських документах господарських операцій, що мали місце на 

момент перевірки. Проводилась перевірка результатів поточної фінансової діяльності ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" та аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність її працівників, і ви-

падки можливого перевищення повноважень посадовими особами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Також 

здійснювалось виконання інших передбачених чинним законодавством України функцій, пов'язаних з 

перевіркою діяльності Товариства.  

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік Ревізійна комісія 

підготувала висновок. Підготовлений Ревізійною комісією висновок та звіт буде розглянуто річними за-

гальними зборами Товариства. Текст Звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за результатами 

проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, після їх затвердження, 

буде доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням: 

http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іnvestors/reportіngіssuer/zrk/ 

Протягом звітного року Ревізійна комісія не проводила спеціальних перевірок.  

Відповідальність за розробку і практичне ведення системи внутрішнього контролю покладається на ди-

ректорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних 

підрозділів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", до функцій яких вбудовані повноваження щодо контролю.  

Ще одним із методів контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є залучення незале-

жного аудитора (аудиторської фірми) для обов'язкової перевірки річної фінансової звітності Товариства. 

Рішенням річних загальних зборів Товариства від 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних зборів 

№26) аудитором (аудиторською фірмою) ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" для проведення аудиторської переві-

рки за результатами 2021 та 2022 років обрано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23504528; номер 

реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Суб'єкти аудиторської дія-

льності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес" - 1037; місцезнаходження: проспект Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310, м. Київ, 

04210). 

Протягом звітного року в ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" юридичним відділом здійснювався постійний моні-

торинг дотримання з боку Товариства вимог чинного законодавства України, зокрема норматив-

но-правових актів державних органів, які здійснюють державне регулювання діяльності акціонерних то-

вариств, а також рішень загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства.  

 

2. основні характеристики системи управління ризиками: 

Управління ризиками відбувається на тому рівні організації, на якому вони виникають або можуть ви-

никнути: на рівні Правління та Наглядової ради Товариства. 

Процес управління ризиками в Товаристві інтегрований в щоденну діяльність, має безперервний і ком-

плексний характер. Товариство використовує або розробляє продукти, інструменти та схеми лише за 

умови, що пов'язані з ними ризики можуть бути належним чином визначені і керовані. Товариство керу-

ється принципом, за яким очікувані вигоди мають належним чином компенсувати прийняття ризику і 

відповідати стратегічним цілям Товариства. Правління Товариства здійснює тактичне управління рин-

ковими, операційними ризиками, ризиком ліквідності, та іншими ризиками і здійснює оперативні заходи 

для їх мінімізації. При здійсненні управління ризиками Товариство зосереджується на таких основних 

видах ризиків: 

Курсовий 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 всередині країни, так і 

за її межами. Як наслідок, Товариство схильне курсовому ризику від коливання курсів тих чи інших ва-

лют, який частково нівелюється основними продажами в доларах США і євро. 

Ризик ліквідності. 

Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за 

рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки платежів за 

кредиторською заборгованістю. З цією метою Товариство проводить аналіз термінів погашення своїх 

зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових коштів. У разі надмірного наявності 

вільної ліквідності або її недостатності, Товариство перерозподіляє ресурси відповідним чином. 

Кредитний ризик. 



Фінансові інструменти Товариства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і кредиторська забо-

ргованості є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками, кредитно-

му ризикові контролюється на постійній основі. Оцінка платоспроможності контрагентів здійснюється 

для всіх контрагентів перед наданням відстрочки платежу. Як правило, підприємство не запитує забез-

печення виконання зобов'язань контрагентами, так як основні продажі відбуваються на клієнтів з гарною 

кредитною історією і статистикою оплат. 

З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не повинен значною мі-

рою перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Максимальна величина кредитного 

ризику обмежена сумою фінансових активів на балансі. 

Процентний ризик. 

Підприємство може бути піддано процентного ризику в зв'язку з процентними позиками з плаваючою 

процентною ставкою. Даний ризик нівелюється шляхом залучення та балансування ефектів запозичень з 

фіксованою і плаваючою ставками. 

Ризик управління капіталом. 

Підприємство розглядає власний капітал і боргові зобов'язання як основне джерело фінансування. Уп-

равління здійснюється для забезпечення безперервності діяльності з метою максимізації вигод для всіх 

зацікавлених осіб, а також з метою забезпечення операційної діяльності та фінансування капітальних 

витрат. Досягнення оптимальної структури капіталу з найменшою його вартістю, максимально можливої 

гнучкістю фінансування і доступом до зовнішніх ринків запозичення є основним орієнтиром. 

 

  

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? 

(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних 

зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих 

питань? 

 

 

Загальні 

збори 

акціоне-

рів 

Наглядова 

рада 

Викона-

вчий ор-

ган 

Не належить 

до компетенції 

жодного орга-

ну 

Визначення основних напрямів діяльності (стра-

тегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або ба-

лансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до майно-

вої відповідальності членів виконавчого органу 
ні так ні ні 



Прийняття рішення про додаткову емісію акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конф-

лікт інтересів 
так так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 

товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт ін-

тересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та 

обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

1. Кодекс корпоративного управління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

2. Положення про відчуження основних засобів ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ". 

3. Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з 

питань аудиту. 

4. Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з 

питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. 

5. Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ". 

6. Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ". 

7. Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської дія-

льності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

8. Порядок проведення оцінки діяльності Правління і кожного члена 

Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

9. Порядок проведення оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів 

Наглядової ради і кожного члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

 

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформація 

розповсюджу-

ється на зага-

льних зборах 

Інформація оприлю-

днюється в загально-

доступній інформа-

ційній базі даних На-

ціональної комісії з 

цінних паперів та фо-

ндового ринку про 

ринок цінних паперів 

або через особу, яка 

провадить діяльність з 

оприлюднення регу-

льованої інформації 

від імені учасників 

фондового ринку 

Документи на-

даються для 

ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

докумен-

тів нада-

ються на 

запит 

акціонера 

Інформація ро-

зміщується на 

власному 

веб-сайті акціо-

нерного това-

риства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про акціо-

нерів, які володіють 5 

та більше відсотками 

голосуючих акцій 

ні так так так ні 

Інформація про склад 

органів управління то-

вариства 

так так так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди по-

садових осіб акціонер-

ного товариства 

так так так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фі-

нансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудито-

ром (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 

відсотками голосуючих акцій 
 X 



Інше (зазначити)  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - вла-

сника (власників) або прізвище, ім'я, по ба-

тькові (за наявності) фізичної особи - влас-

ника (власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських фо-

рмувань (для юридичної особи - 

резидента), код/номер з торгове-

льного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвід-

чення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстра-

цію юридичної особи (для юри-

дичної особи - нерезидента) 

Розмір частки акціо-

нера (власника) (у 

відсотках до статут-

ного капіталу) 

1 КЛВ ЛІМІТЕД / KLW LІMІTED НЕ186148 60,849713 

2 ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД / ІNTERPІPE 

LІMІTED 

НЕ170535 21,840462 

3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА" 

33668606 12,090227 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на зага-

льних зборах емітента 

 

Загальна кіль-

кість акцій 

Кількість акцій з 

обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата виникнення 

обмеження 

400 000 000 1 958 068 пункт 10 розділу VІ Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України 

"Про депозитарну систему України" 

№5178-VІ від 06.07.2012р. 

Лист Національної комісії з цінних па-

перів та фондового ринку 

№08/03/18049/НК від 30.09.2014р. 

11.10.2014 

Опис Згідно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцій на 1 958 

068 шт. акцій, власники яких не уклали з обраною Товариством депозитарною 

установою договір 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, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до пу-

нкту 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 ро-

ку, їхні акції з 11.10.2014 року не враховуються при визначенні кворуму та при 

голосуванні в органах емітента. 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

Згідно пункту 15 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства"  №514-VІ від 

17.09.2008 року: посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової 

ради, Правління, Ревізійної комісії. 

 

Порядок обрання Наглядової ради Товариства. 

Наглядова рада ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів 

Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Това-

риством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.  

Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб. До складу Наглядової ради входять Голова, заступ-

ник Голови та члени Наглядової ради. Наглядова рада Товариства складається не менш ніж на одну тре-



тину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить дві особи. 

Наглядова рада обирається під час проведення загальних зборів Товариства строком на три роки. До 

складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - пред-

ставники акціонерів), та/або незалежні директори. Загальний термін перебування на посадах Голови або 

члена Наглядової ради не обмежується.  

У звітному періоді діяли декілька складів Наглядової ради Товариства, а саме:  

У звітному періоді діяли декілька складів Наглядової ради Товариства, а саме:  

1.1. Починаючи з 01.01.2021 року та до 29.04.2021 року Наглядова рада працювала у складі, обраному 

річними загальними зборах Товариства 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), 

строком на три роки, до якого входили: 

1) Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED); 

2) Єсаулов Геннадій Олександрович; 

3) Морозов Денис Володимирович; 

4) Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор; 

5) Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор. 

Наглядовою радою Товариства 29 травня 2020 року (протокол засідання №741) прийнято рішення про 

обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера КЛВ 

ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED). 

1.2. Починаючи з 29.04.2021 року та до 31.12.2021 року Наглядова рада працювала у складі, обраному 

річними загальними зборами Товариства, які відбулися 29 квітня 2021 року (протокол річних загальних 

зборів №26), строком на три роки. До складу Наглядової ради Товариства входять: 

1) Гарькавий Олександр - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED); 

2) Єсаулов Геннадій Олександрович; 

3) Морозов Денис Володимирович; 

4) Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор; 

5) Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор. 

Наглядовою радою Товариства 29 квітня 2021 року (протокол засідання №852)   прийнято рішення про 

обрання Головою Наглядової ради Товариства Гарькавого Олександра - представника акціонера КЛВ 

ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED).  

Обрані загальними зборами Товариства члени Наглядової ради відповідають критеріям професійної на-

лежності та відповідності займаним посадам. Професійний досвід та склад Наглядової ради достатній для 

прийняття відповідних управлінських рішень. 

Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на підставі укладених з ними цивіль-

но-правових договорів, умови яких затверджені загальними зборами Товариства, та не входять до складу 

Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", а також не обіймають інших посад в Товаристві на умовах трудо-

вого договору (контракту) та не надають інших послуг Товариству. 

Наглядова рада обирається під час проведення загальних зборів Товариства строком на три роки. Право 

висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. 

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.  

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - 

представники акціонерів), та/або незалежні директори. Наглядова рада Товариства має складатися не 

менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може 

становити менше двох осіб. 

Якщо у встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" строк загальними зборами не були 

прийняті рішення з питань: 

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упов-

новажується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;  

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради,  

то повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і 

проведення загальних зборів Товариства. 

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. 

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання загальними зборами.  

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений та-

ким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представ-



ника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Нагля-

дової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціо-

нера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. 

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її обрано-

го кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для 

обрання всього складу Наглядової ради Товариства. 

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх чле-

нів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження 

члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених чинним законодавством та Положенням 

про Наглядову раду Товариства. 

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. При об-

ранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандида-

тів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кіль-

кість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.  

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за 

умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. 

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів чле-

нів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Головою Наглядової ради Товариства не може бути 

обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства. 

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.  

При відсутності Голови Наглядової ради або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків його 

повноваження виконує заступник Голови Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх 

числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Наглядова рада 

має право в будь-який час переобрати заступника Голови Наглядової ради. 

 

Порядок обрання Правління Товариства. 

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною 

діяльністю. Основними завданнями Правління Товариства є: 

1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямами його дія-

льності; 

2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства; 

3) забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства. 

Кількісний склад Правління становить 11 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, заступ-

ник Голови та члени Правління.  

У звітному періоді діяли декілька складів Правління Товариства.  

І. Починаючи з 01.01.2021 року та до 17.05.2021 року Правління Товариства працювало у наступному 

складі: 

1) Костенко Сергій Олексійович; 

2) Богдан Дмитро Олексійович;  

3) Бєсєднов Сергій Вікторович; 

4) Кузьменко Сергій Володимирович; 

5) Новохатній Володимир Акимович; 

6) Горяний Костянтин Іванович; 

7) Портретний Олег Іванович; 

8) Соколова Ірина Володимирівна; 

9) Струс Володимир Миронович; 

10) Трегуб Олег Євгенович. 

Головою Правління Товариства є Костенко Сергій Олексійович, обраний Наглядовою радою Товариства 

05 лютого 2019 року (протокол засідання №620). 

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 17 травня 2021 року (протокол засі-

дання №855) у вищезазначеному складі Правління Товариства відбулися наступні зміни: 

- на невизначений строк, обрано членом Правління Товариства Горба Павла Миколайовича.  

ІІ. Починаючи з 17.05.2021 року та до 31.12.2021 року Правління Товариства працювало у наступному 

складі: 

1) Костенко Сергій Олексійович; 



2) Богдан Дмитро Олексійович;  

3) Бєсєднов Сергій Вікторович; 

4) Кузьменко Сергій Володимирович; 

5) Новохатній Володимир Акимович; 

6) Горяний Костянтин Іванович; 

7) Портретний Олег Іванович; 

8) Соколова Ірина Володимирівна; 

9) Струс Володимир Миронович; 

10) Трегуб Олег Євгенович; 

11) Горб Павло Миколайович. 

Головою Правління Товариства є Костенко Сергій Олексійович, обраний Наглядовою радою Товариства 

05 лютого 2019 року (протокол засідання №620). 

Обрані члени Правління відповідають критеріям професійної належності та відповідності займаним по-

садам. Професійний досвід та склад Правління є достатнім для прийняття відповідних управлінських рі-

шень. 

Голова та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою в порядку, передбаченому пунк-

тами 10.9. - 10.10. статті 10 Статуту Товариства.  

Право висувати кандидатів для обрання на посаду Голови та членів Правління Товариства мають члени 

Наглядової ради Товариства шляхом подання відповідних пропозицій. Голова Правління може надавати 

Наглядовій раді пропозиції щодо обрання членів Правління.  

Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Правління подається Наглядовій раді То-

вариства в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства.  

Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів членів Нагля-

дової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Нагля-

дової ради під час прийняття рішення, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.  

Голова та члени Правління обираються на невизначений строк.  

Повноваження Голови та членів Правління дійсні з моменту їх обрання Наглядовою радою. 

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям 

рішення про обрання Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.  

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.  

Якщо кількість членів Правління стає менше половини від загальної кількості, Наглядова рада Товарис-

тва протягом одного місяця має скликати засідання Наглядової ради для обрання нових членів Правління 

Товариства. 

Загальний термін перебування на посадах Голови або члена Правління Товариства не обмежується.  

 

Порядок обрання Ревізійної комісії Товариства. 

Ревізійна комісія є органом, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За-

вдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні внутрішнього контролю за фінансово-господарською дія-

льністю Товариства шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за ре-

зультатами фінансового року та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності. 

Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 особи. До складу Ревізійної комісії входять Голова та 2 

члени Ревізійної комісії. 

У звітному періоді Ревізійна комісія працювала у складі, обраному на річних загальних зборах Товарис-

тва 29 травня 2020 року (протокол річних загальних зборів №25), строком на три роки, до якого входили: 

1) Малевська Єлизавета Юріївна; 

2) Коваленко Володимир Сергійович; 

3) Ревка Катерина Іванівна. 

Ревізійною комісією Товариства 29 травня 2020 року (протокол засідання від 29.05.2020р.) прийнято рі-

шення про обрання Головою Ревізійної комісії Малевської Єлизавети Юріївни. 

Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються з чи-

сла фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. 

Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером. Член 

Ревізійної комісії   юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у 

Ревізійній комісії. 

Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Товариства.  



Не можуть бути членами Ревізійної комісії: 

1) член Наглядової ради Товариства; 

2) член Правління Товариства; 

3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 

4) члени інших органів Товариства. 

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. 

Ревізійна комісія обирається строком на три роки. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моме-

нту його обрання загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Ревізійної комісії 

дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Ревізійної комісії та отримання Товари-

ством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити інформацію, пе-

редбачену Положенням про Ревізійну комісію Товариства.  

У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає менше половини від загальної кі-

лькості, члени Ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 робочих днів з дати, 

коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Наглядової ради Товариства про скликання поза-

чергових загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.  

Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово. 

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх чле-

нів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. 

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. При об-

ранні членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх канди-

датів одночасно. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу 

кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.  

Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за 

умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування. 

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів 

членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Ревізійна комісія має право в будь-який час пере-

обрати Голову Ревізійної комісії. 

 

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам 

емітента в разі їх звільнення. 

Нормативними документами Товариства, які регулюють виплати винагороди посадовим особам Товари-

ства не передбачено виплат будь-яких винагород або компенсацій посадовим особам ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", у разі їх звільнення.  

У звітному періоді відсутні факти виплат будь-яких винагород або компенсацій посадовим особам Това-

риства, при їх звільненні. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загаль-

ними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року) та 

зареєстрованого приватним нотаріусом Міщенко М.В. 27 грудня 2018 року (реєстраційний номер справи 

1_224_001344_34, код доступу: 105324727221, номер запису: 12241050048001344) та Положення про 

Наглядову раду Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року). Текст Положення про Наглядову раду То-

вариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:  

https://ntrp.іnterpіpe.bіz/іnvestors/іnneracts/Polozhenіe_o_Nablyudatel'nom_sovete/ 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової ради Товариства не розподілено між членами На-

глядової ради, оскільки даний орган є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Това-

риства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товари-

ством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. До компетенції Наглядової ради 

належить вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства. До виключної ком-

петенції Наглядової ради належить: 

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені 

до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рі-

шенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;  

2) затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, прийняття рішення щодо до-



цільності внесення змін до нього; 

3) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства; 

4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про вклю-

чення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;  

5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах; 

6) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту 

Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;  

7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  

8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 

9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 

10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні 

товариства";  

11) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;  

12) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і членами Правління, встановлення 

розміру їх винагороди;  

13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 

14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;  

15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 

16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього 

аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних 

та компенсаційних виплат; 

17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації 

про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс ко-

рпоративного управління Товариства; 

18) розгляд звіту Правління та схвалення заходів за результатами його розгляду і подання загальним 

зборам для затвердження; 

19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та Стату-

том Товариства; 

20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за ре-

зультатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що уклада-

тиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 

21) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього неза-

лежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; 

22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та стро-

ків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; 

23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загаль-

них зборів відповідно до частини 1 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право 

на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства"; 

24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, а 

також у благодійних організаціях;  

25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, про внесення внесків у 

їх статутні капітали, їх реорганізацію та ліквідацію; 

26) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств Товариства; 

27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених 

підрозділів Товариства, філій, представництв, затвердження їх положень; 

28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVІ Закону України "Про 

акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 

29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених 

статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства"; 

30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, за винятком ви-

падку, коли всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або ринкова вартість 

майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за да-

ними останньої річної фінансової звітності Товариства;  

31) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 



зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  

32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що ук-

ладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові по-

слуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;  

34) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 651 Закону України "Про акціонерні товариства"; 

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законо-

давством.  

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими ор-

ганами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством 

України. 

До компетенції Наглядової ради також належить: 

1) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства;  

2) заслуховування звітів Правління Товариства і посадових осіб органів Товариства з окремих питань; 

3) визначення призначення та порядку використання резервного капіталу та інших фондів Товариства, 

надання згоди Правлінню Товариства на використання коштів резервного капіталу та інших фондів То-

вариства; 

4) спільне з Правлінням Товариства затвердження організаційної структури Товариства; 

5) прийняття рішень про придбання і відчуження акцій, часток, паїв, облігацій та інших корпоративних 

прав; 

6) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства;  

7) прийняття рішень про списання основних засобів Товариства; 

8) прийняття рішень про заставу корпоративних прав, основних засобів та іншого майна, що належить 

Товариству; 

9) прийняття рішень про надання Товариством порук у межах щорічного ліміту, затвердженого загаль-

ними зборами; 

10) призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління під час відсутності Голови Правління і 

заступника Голови Правління; 

11) прийняття рішень про здійснення Товариством капіталовкладень і інвестицій; 

12) затвердження інвестиційної, облікової, фінансово-кредитної та інших політик, стратегії, процедур та 

інвестиційних програм Товариства; 

13) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради 

та визначення переліку питань, які передаються їм для вивчення і підготовки, затвердження положень 

про комітети, встановлення порядку їх фінансування, визначення персонального складу таких комітетів 

та затвердження їх звітів; 

14) прийняття рішення про проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Това-

риства Ревізійною комісією та аудитором (аудиторською фірмою); 

15) розгляд звітів Ревізійної комісії за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Това-

риства; 

16) призначення осіб, уповноважених від імені Товариства здійснювати управління дочірніми Товарист-

вами, філіями, представництвами і корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших 

господарських товариствах (Товариствах, об'єднаннях); 

17) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, а також осіб, 

уповноважених керувати корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших госпо-

дарських товариствах (Товариствах, об'єднаннях); 

18) контроль за виконанням рішень загальних зборів; 

19) прийняття рішень про передачу в оренду основних засобів Товариства; 

20) прийняття рішень про залучення Товариством кредитів; 

21) прийняття рішень про участь і припинення участі Товариства в спільній діяльності; 

22) прийняття спільно з Правлінням Товариства рішень про надання повноважень діяти без довіреності 

від імені Товариства окремим членам Правління Товариства; 

23) узгодження рішень Правління Товариства щодо призначення та звільнення директорів з напрямів ді-

яльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосе-

редньо підпорядковані Голові Правління;  

24) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юри-



дичних осіб, до складу яких входить Товариство; 

25) прийняття рішень про повернення інвестицій та відчуження часток, паїв, акцій, інших корпоративних 

прав у випадку виходу зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юридичних осіб, до складу 

яких входить Товариство; 

26) прийняття рішень у частині управління корпоративними правами дочірніх підприємств, об'єднань, 

господарських товариств, інших юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером); поперед-

нє надання згоди Голові Правління Товариства на видачу безвідкличної довіреності та/або укладення 

корпоративного договору щодо юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером); 

27) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Голови Правління та членів Прав-

ління Товариства; 

28) призначення голови та секретаря загальних зборів Товариства;  

29) направлення акціонерам мотивованого рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту по-

рядку денного загальних зборів; 

30) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів Товариства у випадках, встановлених 

чинним законодавством; 

31) затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів Товариства у випадках, 

встановлених чинним законодавством; 

32) визначення способу надсилання повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та прое-

кту порядку денного (порядку денного) акціонерам у випадках, передбачених чинним законодавством;  

33) затвердження річної інформації до її розкриття Товариством у випадках, встановлених чинним зако-

нодавством;  

34) прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги; 

35) прийняття рішень про надання та отримання Товариством фінансової допомоги або позичок; 

36) прийняття рішень щодо затвердження документів та виконання дій відповідно до вимог статей 65-1, 

65-2,65-3, 66 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Голова Наглядової ради:  

1) організує роботу Наглядової ради; 

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує 

ведення протоколів засідань Наглядової ради та підписує їх;  

3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу 

комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадови-

ми особами органів Товариства; 

4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами органів Товариства; 

5) укладає від імені Товариства контракти з Головою та членами Правління Товариства; 

6) забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради; 

7) організує роботу з підготовки звіту Наглядової ради. 

Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради при його відсутності або у 

разі неможливості виконання ним своїх обов'язків. 

 

У складі Наглядової ради Товариства функціонують два постійні комітети, утворені 26 грудня 2018 року 

(протокол засідання Наглядової ради №612), а саме:  

- Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту (надалі за текстом - Комітет з пи-

тань аудиту).  

- Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди по-

садовим особам (далі за текстом - Комітет з питань призначень і винагород).  

Комітет з питань аудиту діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними 

зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року) та зареє-

строваного приватним нотаріусом Міщенко М.В. 27 грудня 2018 року (реєстраційний номер справи 

1_224_001344_34, код доступу: 105324727221, номер запису: 12241050048001344), Положення про На-

глядову раду Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року) та Положення про Комітет Наглядової ради 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства 26 гру-

дня 2018 року (протокол засідання №612 від 26 грудня 2018 року). Текст Положення про Комітет з ауди-

ту доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:  

https://ntrp.іnterpіpe.bіz/іnvestors/іnneracts/Polozhenіya_і_otchety_komіtetov_Nablyudatel'nogo_soveta/ 



Метою діяльності Комітету з питань аудиту є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради Товарис-

тва у вирішенні питань, віднесених до компетенції Комітету, і забезпечення безпосереднього контролю 

Наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю Товариства.  

До предмета відання Комітету з питань аудиту належать: 

1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перег-

ляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юри-

дичними особами, що перебувають під контролем Товариства; 

2) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управ-

ління ризиками; 

3) надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення керівника підроз-

ділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 

4) складання проекту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження; 

5) організація проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть 

бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та обгрун-

тування рекомендацій за його результатами;   

6) надання рекомендацій Наглядовій раді щодо підбору, призначення (за результатами конкурсу), переп-

ризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської пере-

вірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, 

що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) 

послуг; 

7) контроль незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх пос-

луг; 

8) встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту 

та які виключені або допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету; 

9) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомен-

дації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою); 

10) дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення зовнішнього аудитора 

(аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій. 

 

Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам діє на підставі Статуту 

Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 

року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року) та зареєстрованого приватним нотаріусом Міщенко М.В. 

27 грудня 2018 року (реєстраційний номер справи 1_224_001344_34, код доступу: 105324727221, номер 

запису: 12241050048001344), Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого позачерговими 

загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 

року) та Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та ви-

значення винагороди посадовим особам, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства 26 грудня 

2018 року (протокол засідання №612 від 26 грудня 2018 року). Текст Положення про Комітет з питань 

призначень та визначення винагороди посадовим особам доступний для загального ознайомлення на 

власному веб-сайті Товариства за посиланням:  

https://ntrp.іnterpіpe.bіz/іnvestors/іnneracts/Polozhenіya_і_otchety_komіtetov_Nablyudatel'nogo_soveta/ 

Метою діяльності Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам є форму-

вання пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, застосування міжнародних стандартів у 

політиці винагороди посадових осіб Товариства, формування пропозицій щодо умов трудових договорів, 

що укладаються з посадовими особами Товариства. 

До предмета відання Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам нале-

жить: 

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань приз-

начень та винагород; 

2) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління Товариства та надання рекоме-

ндацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін; 

3) періодичне оцінювання членів Правління Товариства на відповідність кваліфікаційним вимогам та 

звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства; 

4) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Правління Товариства, забезпечення на-



явності у Правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в 

Товаристві; 

5) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також пе-

ріодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами; 

6) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил  етичної поведінки посадових осіб 

органів Товариства, які, зокрема, регулюють питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ве-

дення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного 

законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформа-

ції про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм; 

7) у разі потреби забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради 

та Правління Товариства, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджува-

ній в Товаристві моделі корпоративного управління; 

8) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов контрактів, які укладатимуться з 

Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 

9) надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Прав-

ління Товариства, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх від-

повідність оцінці роботи зазначених членів; 

10) надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація про-

цедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління Товариства; 

11) надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійс-

нюють управлінські функції; 

12) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на 

достовірній інформації, наданій Правлінням Товариства; 

13) розгляд та схвалення пропозицій Наглядовій раді щодо обрання Голови і членів Правління;  

14) надання пропозицій Наглядовій раді щодо  положення про винагороду членів Правління Товариства, 

прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього; 

15) надання пропозицій Наглядовій раді щодо  звіту про винагороду членів Правління Товариства; 

16) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів Наглядової ради Това-

риства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього з метою подання загальним зборам 

Товариства для затвердження;  

17) надання пропозицій Наглядовій раді щодо  звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства 

з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження. 

 

Правління Товариства діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними 

зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року) та зареє-

строваного приватним нотаріусом Міщенко М.В. 27 грудня 2018 року (реєстраційний номер справи 

1_224_001344_34, код доступу: 105324727221, номер запису: 12241050048001344) та Положення про 

Правління Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 

грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року). Текст Положення про Правління Товариства 

доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:  

http://ntrp.іnterpіpe.bіz/upload/73ac771deea8103e9f2c3ce306092a7c.pdf 

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено між членами Правління, 

оскільки даний орган є колегіальним  виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його 

поточною діяльністю. Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням загальних зборів віднесені до 

компетенції інших органів Товариства. Правління має наступні повноваження і функції: 

1) здійснює управління поточною діяльністю Товариства; 

2) затверджує, у разі необхідності, річний бюджет, піврічні та квартальні бюджети Товариства; 

3) готує фінансові звіти за квартал та рік, пропозиції про розподіл прибутку на розвиток Товариства; 

4) здійснює управління і розпорядження майном Товариства в порядку, визначеному чинним законодав-

ством та Статутом Товариства;  

5) в межах своїх повноважень, за узгодженням із Наглядовою радою, використовує кошти резервного 

капіталу та інших фондів Товариства; 

6) розглядає (заслуховує) звіти директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгал-

тера та керівників структурних підрозділів Товариства про результати виконання затверджених планів, 



програм, вказівок щодо діяльності Товариства та його структурних підрозділів; 

7) спільно із Наглядовою радою затверджує організаційну структуру Товариства; 

8) приймає рішення про страхування майна Товариства; 

9) організовує виплату дивідендів відповідно до Статуту Товариства, рішення загальних зборів Товарис-

тва та чинного законодавства; 

10) приймає рішення щодо відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих На-

глядовою радою; 

11) спільно із Наглядовою радою приймає рішення про надання повноважень діяти без довіреності від 

імені Товариства окремим членам Правління Товариства; 

12) приймає рішення щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інже-

нера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Го-

лові Правління, та подає на узгодження до Наглядової ради; 

13) у випадку, якщо Товариство отримало відомості про можливість вчинення правочину, щодо якого є 

заінтересованість, надає Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересо-

ваність, а саме проект правочину і пояснення щодо ознак заінтересованості особи у вчинення правочину;  

14) за дорученням Наглядової ради здійснює підготовку та проведення загальних зборів;  

15) приймає рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові загальні збори у 

випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 

16) формує порядок денний позачергових загальних зборів, що скликаються на вимогу Правління; 

17) надає рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо кандидатур голови і секретаря загальних зборів 

та кандидатур членів реєстраційної комісії; 

18) забезпечує відповідно до чинного законодавства України інформування акціонерів про господарську 

діяльність Товариства; 

19) розглядає результати аудиторських перевірок та перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи з усу-

нення виявлених недоліків в діяльності Товариства та організовує їх виконання; 

20) здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових і фінансо-

вих ресурсів; 

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

Товариства;  

22) вносить Наглядовій раді пропозиції про необхідність прийняття рішень з питань, віднесених до ком-

петенції Наглядової ради; 

23) здійснює функції та повноваження за дорученням загальних зборів Товариства чи Наглядової ради 

Товариства; 

24) організовує виконання рішень загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, зобов'язань 

перед бюджетом та контрагентами за господарськими договорами; 

25) виконує дії відповідно до вимог статей 64-1, 65-1, 65-2, 65-3, 66 Закону України "Про акціонерні то-

вариства";  

26) вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до 

його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також 

питання, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та загальних зборів Товариства. 

Голова Правління керує роботою Правління, організовує проведення засідань Правління та головує на 

них. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Прав-

ління, в т.ч. представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати 

договори, угоди та інші документи, зокрема довіреності, видавати накази та давати розпорядження, обо-

в'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Голова Правління вправі самостійно керувати 

поточними справами Товариства та вирішувати питання діяльності Товариства, здійснювати від імені 

Товариства інші дії, за винятком віднесених Статутом Товариства та чинним законодавством до компе-

тенції інших органів Товариства. Голова Правління Товариства має й інші повноваження і функції, ви-

значені Положенням про Правління Товариства. 

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

Товариства. 

Голова Правління може доручити вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, окремим 

членам Правління або керівникам структурних підрозділів Товариства шляхом видання відповідного ак-

ту (наказу) про делегування повноважень або надання довіреності. При цьому керівники структурних 

підрозділів Товариства не обов'язково повинні бути членами Правління.  



Протягом звітного року Голова Правління надавав на підставі довіреності право юридичним та фізичним 

особам  здійснювати, в межах вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства, дії від імені 

Товариства, укладати договори від імені Товариства. 

Заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління при його відсутності або у разі немо-

жливості виконання ним своїх обов'язків. 

 

Ревізійна комісія Товариства діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого позачерговими зага-

льними зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року) 

та зареєстрованого приватним нотаріусом Міщенко М.В. 27 грудня 2018 року (реєстраційний номер 

справи 1_224_001344_34, код доступу: 105324727221, номер запису: 12241050048001344) та Положення 

про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" 18 грудня 2018 року (протокол №17 від 18 грудня 2018 року). Текст Положення про Реві-

зійну комісію Товариства доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за 

посиланням:  

http://ntrp.іnterpіpe.bіz/upload/bff748476fbe71d5f805a34589afa8ac.pdf 

Ревізійна комісія є органом, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. До 

компетенції Ревізійної комісії належить:  

1) перевірки стану виконання Правлінням фінансового плану Товариства;  

2) перевірки стану виконання Правлінням рішень загальних зборів та Наглядової ради в частині питань 

фінансово-господарської діяльності Товариства;  

3) перевірки відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства положенням Статуту і рішен-

ням загальних зборів та Наглядової ради Товариства;  

4) перевірки своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;  

5) перевірки нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів;  

6) перевірки відповідності чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резерв-

ного капіталу Товариства та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;  

7) перевірки бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства;  

8) перевірки дотримання порядку оплати акцій акціонерами у разі проведення Товариством додаткової 

емісії акцій;  

9) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів 

для покращення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів Товариства;  

10) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного 

законодавства;  

11) подання звітів про результати перевірок загальним зборам та надання рекомендацій на підставі цих 

звітів;  

12) прийняття рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові загальні збори 

у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".  

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 

фінансового року, якщо інше не передбачено рішеннями загальних зборів Товариства. За підсумками пе-

ревірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна ко-

місія готує висновок, в якому міститься інформація про: 

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; 

2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 

Голова Ревізійної комісії головує на засіданні Ревізійної комісії, організовує його проведення і несе 

відповідальність за організацію документообігу Ревізійної комісії. В межах наданих йому повноважень 

Голова Ревізійної комісії:  

1) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них; 

2) організовує роботу Ревізійної комісії, в тому числі організовує ведення протоколів засідань Ревізійної 

комісії та здійснює контроль за роботою Ревізійної комісії; 

3) підписує протоколи засідань Ревізійної комісії; 

4) видає та підписує витяги з протоколів засідань Ревізійної комісії; 

5) доповідає перед загальними зборами, Наглядовою радою про результати проведених перевірок; 

6) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами органів Товариства; 

7) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії. 



 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 

5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту 

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ 

щодо інформації, наведеної у ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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Акціонерам та керівництву  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ  

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

 

Національній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

 

Інформація про предмет завдання 

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності інформації, наведеної 

відповідно до вимог пунктів 5-9 частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та орга-

нізовані товарні ринки» у Звіті про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) 

за  рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, й включає: 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на за-

гальних зборах емітента; 

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; 

- опис повноважень посадових осіб емітента. 

          Застосовні критерії 

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:  

o Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 року № 

3480-ІV (із змінами і доповненнями); 

o Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VІ (із змінами і доповнен-

нями). 

Конкретна мета 

Оскільки застосовні критерії визначені у частині третьої статті 127 «Звіт керівництва» Закону України 

«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» розроблені Комісією з регуляторними цілями, попе-

реджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети. 

Відносна відповідальність управлінського персоналу 



Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації 

Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнь-

ого контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 

Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або поми-

лки. 

Відносна відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, а також перевірка 

інформації Звіту про корпоративне управління, наведеної відповідно до вимог пунктів 1-4 частини третьої 

статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».  

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з 

надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом 

історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етич-

них вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для 

того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна 

сторона, до інформації Товариства про корпоративне управління за відповідними критеріями. 

Ми отримали розуміння інформації про предмет та інших обставин завдання, в мірі, достатній для мож-

ливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та от-

римання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достат-

ньої впевненості на підтримку свого висновку.  

Отримуючи розуміння інформації з предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали 

розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до зав-

дання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.  

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з 

предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню 

впевненість на підтримку свого висновку. 

Застосовні вимоги контролю якості 

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з контролю якості 1 та відповідно 

впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури 

щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та норма-

тивних актів.  

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог 

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних 

бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), 

який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та 

належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. 

Перегляд виконаної роботи 

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв. 

Нами здійснена перевірка відповідності інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління та 

підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва 

Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) 

інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудиторами із різних джерел. 

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел: 

- статут Товариства; 

- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2021 році; 

- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2021 році; 

- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2021 року; 

- відповіді на запити від практикуючого фахівця; 

- письмові запевнення від Товариства; 

- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку про ринок цінних паперів smіda.gov.ua 

- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань 

usr.mіnjust.gov.ua; 

- сторінка Товариства, в мережі інтернет: https://ntrp.іnterpіpe.bіz. 

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у звіті 

про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків 



суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми 

розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління 

і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки 

щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. 

Під час перевірки інформації Звіту про корпоративне управління, наведеної відповідно до вимог пунктів 

1-4 частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», ніщо 

не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що  дана інформація, не підготовлена в усіх сут-

тєвих аспектах на основі критеріїв пунктів 1-4 частини третьої статті 127 Закону. 

Висновок  

На нашу думку, інформація, яка наведена у Звіті про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» за 

2021 рік підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв пунктів 5-9 частини третьої 

статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». 

Основні відомості про аудиторську фірму  

 

Повне найменування юридичної особи 

відповідно до установчих документів 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ауди-

торська фірма «Міла-аудит»  

Код ЄДРПОУ 23504528 

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністра-

ція від 20.09.1995р. 

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. 

Фактичне місце розташування 04210, м. Київ, пр.-т  Г.Сталінграда, буд.10А, корпус  

2, кв.43. 

Юридична особа діє на підставі: 

 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів ауди-

торської діяльності 1037 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, 

E-maіl: af.mіlaaudіt@gmaіl.com 

Повне ім’я аудиторів із завдання з 

надання впевненості 

– Морозова Ірина Миколаївна, сертифікат №007428, 

номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів ауди-

торської діяльності – 102259 

– Врода-Маркова Інна Анатоліївна, сертифікат 

№007163,  номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності – 100713 

            Аудитор                                          ____________________ І.М. Морозова 

   (сертифікат №007428, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 

102259) 

 

Директор аудиторської фірми 

ТОВ «Аудиторська фірма  

«Міла-аудит»                            __________________Л.М. Гавриловська  

 (сертифікат №003633, номер реєстрації  

 у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 101236) 

 

 

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43 

18 січня 2022 р. 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

 



VІІІ. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифі-

каційний 

код юри-

дичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної кі-

лькості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

КЛВ ЛІМІТЕД / KLW LІMІTED НЕ186148 1065, Cyprus, Nіcosіa, 

Mykіnon, 8 

243 278 853 60,819713 243 278 853 0 

ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД / 

ІNTERPІPE LІMІTED 

НЕ170535 1065, Cyprus, - р-н, 

Nіcosіa, Mykіnon, 8 

87 361 849 21,840462 87 361 849 0 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

33668606 49005, Україна, 

Дніпропетровська 

обл., Соборний р-н, 

м. Дніпро, вул. Пи-

саржевського, 1-А 

48 360 910 12,090227 48 360 910 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної кі-

лькості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Фізичних осіб, які б володіли 5 та більше відсотків акцій Товариства не 

має 

0 0 0 0 

Усього 379 001 612 94,750402 379 001 612 0 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна вар-

тість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фон-

довій біржі в частині включення 

до біржового  

реєстру 

Акція проста бездокумен-

тарна іменна 

400 000 000 0,25 Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру 

надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 

1) участь в управлінні Товариством; 

2) отримання дивідендів; 

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна 

або вартості частини майна Товариства; 

4) отримання інформації про господарську діяльність Товарис-

тва в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України, 

Статутом та внутрішніми документами Товариства;  

5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емі-

сії у процесі їх розміщення Товариством (крім випадку прий-

няття загальними зборами рішення про невикористання такого 

права) у порядку, встановленому законодавством. 

Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення 

обов'язкового викупу Товариством належних йому простих ак-

цій, у випадках, визначених статтею 68 Закону України "Про 

акціонерні товариства".  

Акціонери зобов'язані: 

1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Това-

риства; 

2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товари-

ства; 

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому чис-

лі пов'язані з майновою участю;  

4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що перед-

бачені Статутом Товариства;  

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 

інформацію про діяльність Товариства.  

Акціонери Товариства можуть мати й інші права та обов'язки, 

передбачені чинним законодавством та Статутом.  

Так 

Примітки: 18 грудня 2018 року позачерговими загальними зборами Товариства прийнято рішення про визначення ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" товариством, що вважається таким, що 

здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, а саме: 

1) вид цінних паперів: акції прості іменні; 

2) реєстраційний номер та дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: №201/1/10 від 18 травня 2010 року; 

3) міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 4000067839. 

 

 



XІ. 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 

ідентифікацій-

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма існу-

вання та фо-

рма 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 

Бездокумен-

тарні ордерні 

0,25 400 000 000 100 000 000 100 

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) прос-

тих 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 

підприємства "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'ят-

сот) 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 ко-

місії 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 Дніпропет-

ровським 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 

акціонерів 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 мільйонів 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 ви-

пуску цінних паперів (з урахуванням останнього випуску) №164/1/01 від 18 квітня 2001 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондо-

вого 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 Това-



риства та поповнення обігових коштів. 

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

вариства (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 зареєстро-

вано. Свідоцтво 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 пра-

вами за раніше випущеними цінними паперами.  

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

документну 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 цін-

них паперів видане Державною 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 ТРУБОП-

РОКАТНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на 

виконання вимог 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 ТОВАРИС-

ТВА.  

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

ня 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 підтримання 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 паперів 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 депо-

зитарних розписок І рівня. Програму реалізовано спільно з The Bank of New York Mellon. Програма АДР І рівня є найпростішим та недорогим спосо-

бом 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 паперам 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 програми випуску депо-

зитарних 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". 

 



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

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

передано іншій особі 

 

Дата реєст-

рації випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний іде-

нтифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна номіналь-

на вартість (грн) 

Загальна кі-

лькість голо-

суючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими обме-

жено (шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

18.05.2010 201/1/10 UA4000067839 400 000 000 100 000 000 398 041 932 1 958 068 0 

Опис: 

Згідно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцій на 1 958 068 шт. акцій, власники яких не уклали з обраною Товариством депозитарною установою 

договір 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, відк-

ритий 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. 

 



 

XІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

 

Найменування основних 

 засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, усього 

(тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 4 008 981 3 314 058 0 0 4 008 981 3 314 058 

  будівлі та споруди 1 075 947 969 893 0 0 1 075 947 969 893 

  машини та обладнання 2 817 913 2 055 411 0 0 2 817 913 2 055 411 

  транспортні засоби 77 169 279 239 0 0 77 169 279 239 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 37 952 9 515 0 0 37 952 9 515 

2. Невиробничого призначення: 0 3 725 0 0 0 3 725 

  будівлі та споруди 0 902 0 0 0 902 

  машини та обладнання 0 2 780 0 0 0 2 780 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 43 0 0 0 43 

Усього 4 008 981 3 317 783 0 0 4 008 981 3 317 783 

Опис 

Основними засобами вважаються матеріальні активи, які Товариство утримує 

з метою використання їх у виробничому процесі, здавання в оренду іншим 

особам, очікуваний термін використання яких становить більше одного року 

(або операційного циклу, якщо він довший за рік). На початок звітного року: 

- первісна вартість основних засобів складає - 6 466 206 тис. грн. 

- знос основних засобів складає - 2 457 225 тис.грн. грн. 

На кінець звітного року: 

- первісна вартість основних засобів складає - 3 453 244 тис.грн. 

- знос основних засобів складає -  135 461 тис.грн. грн. 

За структурою основні засоби розподіляються на:  

- земельні ділянки. Товариство не є власником земельних ділянок. Ділянки 

використовуються на умовах безтермінового використання, або оренди у міс-

цевої влади.  

- будівлі, споруди та передавальні пристрої. Будівлі включають в себе всі бу-

дівлі і вмонтоване в них обладнання: водовод, енергопостачання, телефонні 

лінії, освітлення. Споруди: дороги, димові труби, залізничні колії.  

- машини та обладнання - включають в себе трубозварювальні агрегати, різні 

резервуари, насоси, контрольно-вимірювальне обладнання, обладнання для 

дефектоскопії, лабораторне обладнання.  

- транспортні засоби - включають в себе цистерни, автобуси, легкові і вантажні 

автомобілі.  

- інструменти, прилади, інвентар (меблі);  

- багаторічні насадження;  

- інші основні засоби;  

- бібліотечні фонди;  

- малоцінні необоротні матеріальні активи;  

- тимчасові (не титульні) споруди. 

 Після первинного визнання за собівартістю основні засоби оцінюються за 

справедливою вартістю на дату переоцінки за вирахуванням накопиченої амо-

ртизації та збитків від зменшення корисності.  

Переоцінка здійснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих 

розбіжностей між справедливою вартістю переоціненого активу та його бала-

нсовою вартістю. При проведенні переоцінки основних засобів, накопичена 

амортизація елімінується проти первісної вартості об'єкту і така чиста вартість 

порівнюється із переоціненою вартістю об'єкта. 



Збільшення балансової вартості, що виникає внаслідок переоцінки, відносить-

ся до іншого сукупного доходу та накопичується в складі резерву з переоцінки 

в складі власного капіталу в балансі, за винятком сум, що компенсують змен-

шення вартості активу, раніше відображеного у прибутках та збитках. В цьому 

випадку сума збільшення вартості такого активу відображається у прибутках 

та збитках. Зменшення балансової вартості відображається у звіті про сукуп-

ний дохід за винятком випадків, коли зменшення балансової вартості компен-

сує попередні збільшення балансової вартості цих же активів і відображається 

через зменшення резерву переоцінки. Дооцінка основних засобів списується на 

нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобів 

пропорційно нарахованій амортизації. Після вибуття активу відповідна сума, 

включена до резерву переоцінки, переноситься до складу нерозподіленого 

прибутку. 

Первісна вартість основного засобу складається з ціни придбання або вартості 

будівництва, інших прямих витрат для введення активу в експлуатацію, витрат 

на позики та очікуваних витрат на виведення активу з експлуатації. Ціна купі-

влі або вартість будівництва основного засобу являє собою суму сплачених 

коштів та справедливу вартість іншої винагороди, понесеної в ході придбання 

основного засобу.  

Об'єкт основних засобів вибуває після його реалізації або коли одержання 

економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не очіку-

ється. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку з вибуттям активу (розра-

ховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його бала-

нсовою вартістю) включаються до прибутків та збитків за рік у якому актив 

був знятий з обліку. 

Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування 

амортизації активів аналізуються наприкінці кожного звітного року й коригу-

ються в разі необхідності. 

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом протя-

гом корисного строку використання активу. Амортизація основних засобів 

розраховується з урахуванням таких термінів корисного використання активів: 

 

Будівлі  5-80 років 

Машини та обладнання  3-45 років 

Транспортні засоби та інші основні засоби 3-25 років 

Інструменти та інвентар       3-28 років 

Інші основні засоби         3-25 років 

 

Витрати на капітальні реконструкції та ремонти складаються з вартості акти-

вів, що заміщують існуючий, або частини активу, витрат на діагностику та 

огляд. Коли актив або частина активу, що амортизується окремо, списується та 

заміщується іншим та, ймовірно, що Товариство в подальшому отримуватиме 

майбутні економічні вигоди від цього активу, то витрати капіталізуються. Як-

що частина активу не обліковується як окремий компонент, то для оцінки ба-

лансової вартості заміщеного списаного активу використовується вартість ак-

тиву, що заміщує існуючий. Усі інші витрати з ремонту відносяться до витрат 

в тому періоді, коли вони фактично понесені. 

При зарахуванні на баланс об'єкти основних засобів оцінювалися за собіварті-

стю, що складається з витрат на його  виробництво чи придбання. 

До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як рі-

зниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх 

зносу на дату балансу та будь-якими збитками від зменшення корисності. 

Активи вартістю менше 20 000 грн. не визнаються у складі основних засобів і 

не амортизуються, а списуються на витрати при введенні в експлуатацію. 

Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію (поточний 

ремонт, технічне обслуговування, капітальний ремонт) відображаються у 

складі витрат у періоді, в якому вони були понесені. У ситуаціях, коли можна 

чітко довести, що зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх еконо-

мічних вигод, що очікуються від використання  об'єкту основних засобів по-

над первісно очікуваними економічними вигодами, такі витрати капіталізу-

ються. 



Дооцінка основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно 

з використанням об'єкта основних засобів пропорційно нарахованій амортиза-

ції, а також при вибутті основних засобів. 

Амортизація основних засобів у 2021-2020рр. нараховувалась прямолінійним 

методом. Ліквідаційна вартість основних засобів визначалась по кожному об'-

єкту окремо. Залишкової вартості основних засобів, вилучених для продажу 

немає.  

У складі незавершеного будівництва відображена вартість незавершених капі-

тальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, 

модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні мате-

ріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що 

здійснюються Товариством, а також авансові платежі для фінансування капі-

тального будівництва 

Станом на 31.12.2021р. діяли наступні договори застави основних засобів ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ": 

1. Договір іпотеки від 29.10.2019р. з MADІSON PACІFІC TRUST LІMІTED 

[МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД] у якості Іпотекодержателя та Договір 

застави рухомого майна від 31.10.2019р. з MADІSON PACІFІC TRUST 

LІMІTED [МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД] у якості Заставодержателя, 

які забезпечують виконання зобов'язань, ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC, з-поміж 

інших, як емітента за Договором про Довірче Управління Облігаціями на за-

гальну суму 309 192 тис. доларів США та терміном погашення 31 грудня 2024 

року, по іншим документам стосовно реструктуризації кредитної заборговано-

сті." 

2. Договір застави №413/2020/КОД-КБ-ГКД-З (обладнання) від 14.12.2020р. з 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 

"УКРГАЗБАНК" у якості Заставодержателя, який забезпечує виконання зобо-

в'язань ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за Генеральним кредитним договором 

№413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14.12.2020р. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

5 316 479 4 676 228 

Статутний капітал (тис.грн) 100 000 100 000 

Скоригований статутний капітал (тис.грн) 100 000 100 000 

Опис Розрахунок вартості чистих активів проводився відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.04р.) та П(С)БО 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінан-

сів України 27.06.2013р. № 628. 

Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активі = Необоротні активі + 

Оборотні активі + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання 

- Забезпечення наступних виплат і платежів - Доход майбутніх періодів. 

Висновок Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом стано-

вить 5 216 479 тис. грн. Вартість чистих активів товариства перевищує статутний капітал. Вимоги 

п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

 

Види зобов’язань 
Дата виник-

нення 

Непогашена 

частина 

боргу  

(тис. грн) 

Відсоток за кори-

стування коштами 

(відсоток річних) 

Дата  

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним ви-

пуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за ко-

жним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним влас-

ним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами) 

(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в корпора-

тивні права (за кожним видом): 
X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 20 782 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 12 440 648 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 12 461 430 X X 

Опис Зобов'язання визнаються підприємством, якщо їхня оцінка може бу-

ти вірогідно визначена й існує імовірність зменшення економічних 

вигод у майбутньому внаслідок їхнього погашення. Інші зобов'язан-

ня включають в себе: довгострокові зобов'язання - 2 359 842 тис.грн., 

довгострокові забезпечення - 674 872 тис.грн., кредиторську забор-

гованість за товари , роботи, послуги - 834 872 тис грн., за розрахун-

ками зі страхування - 6 518 тис.грн., з оплати праці - 25 576 тис грн., 

за одержаними авансами - 2 126 459 тис грн.; поточні забезпечення - 

317 395 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 3 542 054 тис. грн., по-

точні довгострокові зобов'язання - 2 290 836 тис.грн. 

У розділі "Кредити банку" відсутня інформація тому, що Товариство 

не має цих зобов'язань. 

У розділі "Інформація про зобов'язання емітента відсутня наступна 

інформація: - у підрозділі "Зобов'язання за цінними паперами", а са-

ме за облігаціями; за іпотечними цінними паперами; за сертифіката-

ми ФОН (за кожним власним випуском), за векселями (всього) та за 

іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними па-

перами) відсутня інформація про зобов'язання емітента, тому що То-

вариство не має цих зобов'язань на підставі того, що Товариство не 

здійснювало випусків вище перелічених цінних паперів. У розділі 

"Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями 

в корпоративні права (за кожним видом)" відсутня інформація про 

зобов'язання емітента за фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права тому, що Товариство не має цих зобов'язань. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

 

№ 

з/п 

Основні 

види про-

дукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній фо-

рмі (фізична оди-

ниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої проду-

кції 

у натуральній фо-

рмі (фізична оди-

ниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої про-

дукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Суцільнока-

тані залізнич-

ні колеса 

147945 5203042 79 130910 5028190 68 

2 Труби сталеві 

безшовні га-

рячодефор-

мовані 

24279 543326 8 24081 526046 7 

3 Труби обсад-

ні та муфти 

до них 

9388 277427 4 11256 339412 5 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матеріальні витрати 50,3 

2 Витрати на оплату та відрахуван-

ня на соціальні заходи 

5,4 

3 Інші витрати 44,3 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 
Повне найменування юридичної особи або прі-

звище, ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

"ФОНД-МАРКЕТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34412655 

Місцезнаходження 01033, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, 

вул. Саксаганського, 36-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №263418 

Найменування державного органу, що видав лі-

цензію або інший документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 498-53-74 

Факс 498-53-74 

Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на 

фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна 

діяльність депозитарної установи 

Опис Обслуговування рахунків у цінних паперах власників 

акцій Товариства здійснюється на підставі Договору про 

відкриття рахунків у цінних паперах 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прі-

звище, ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21672206 

Місцезнаходження 01004, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, м.Київ, 

вул. Шовковична, 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№420 

Найменування державного органу, що видав лі-

цензію або інший документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.07.2021 

Міжміський код та телефон (044) 277-50-00 

Факс 277-50-01 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на 

фондовому ринку: діяльність з організації торгівлі цін-

ними паперами на регульованому фондовому ринку; дія-

льність з організації укладання деривативних контрактів 

на регульованому ринку деривативних контрактів; діяль-

ність з організації торгівлі цінними паперами на фондо-

вому багатосторонньому торгівельному майданчику; ді-

яльність з організації укладання деривативних контрактів 

на багатосторонньому торгівельному майданчику дери-



вативних контрактів; професійна діяльність на ринках 

капіталу - клірингова діяльність з визначення зобов’язань 

Опис Надання довідкової інформації щодо результатів торгів 

на біржі 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прі-

звище, ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"УКРАЇНСЬКА БІРЖА" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 36184092 

Місцезнаходження 01004, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, 

вул. Шовковична, 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№420 

Найменування державного органу, що видав лі-

цензію або інший документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.07.2021 

Міжміський код та телефон (044) 495-74-74 

Факс 495-74-73 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на 

фондовому ринку: діяльність з організації торгівлі цін-

ними паперами на регульованому фондовому ринку; дія-

льність з організації укладання деривативних контрактів 

на регульованому ринку деривативних контрактів; діяль-

ність з організації торгівлі цінними паперами на фондо-

вому багатосторонньому торгівельному майданчику; ді-

яльність з організації укладання деривативних контрактів 

на багатосторонньому торгівельному майданчику дери-

вативних контрактів; професійна діяльність на ринках 

капіталу - клірингова діяльність з визначення зобов’язань 

Опис Надання довідкової інформації щодо результатів торгів 

на біржі 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прі-

звище, ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ  

УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. 

Київ, вул. Тропініна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав лі-

цензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс - 

Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на 

фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна 

діяльність депозитарію цінних паперів 

Опис Обслуговування випуску цінних паперів ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" здійснюється на підставі Договору про об-

слуговування випусків цінних паперів  

 

 

 

 

 



Повне найменування юридичної особи або прі-

звище, ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

"ЦЕНТР РЕДЖІО" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41215415 

Місцезнаходження 03124, Україна, Київська обл., Соломенський р-н, м. Ки-

їв, вул. Миколи Василенка, буд.17, кв.24 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№720/20 

Найменування державного органу, що видав лі-

цензію або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.08.2020 

Міжміський код та телефон (067) 119-19-59 

Факс - 

Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює оціночну діяльність 

Опис Надання послуг щодо аналізу відповідності правочинів 

звичайним ринковим умовам (оцінка відповідності умов 

правочинів звичайним ринковим умовам) 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прі-

звище, ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

"СОДЕЛЬ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37734085 

Місцезнаходження 51200, Україна, Дніпропетровська обл., Новомосковсь-

кий р-н, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд.52, оф.304 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№887/18 

Найменування державного органу, що видав лі-

цензію або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.11.2018 

Міжміський код та телефон (096) 772-87-04 

Факс - 

Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює оціночну діяльність 

Опис Роботи з незалежної оцінки пакету акцій ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ", що складається з 400000000 простих імен-

них акцій та складає 100% статутного капіталу Товарис-

тва, та розрахункове визначення питомої вартості однієї 

акції в цьому пакеті 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прі-

звище, ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

"ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33517151 

Місцезнаходження 49005, Україна, Дніпропетровська обл., Соборний р-н, м. 

Дніпро, вул. Писаржевського, 1-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав лі-

цензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (0562) 389-676 

Факс 389-580 

Вид діяльності Юридична особа, яка надає консультативно-правові пос-

луги емітенту 

Опис На підставі укладених договорів ТОВ "ІНТЕРПАЙП 



МЕНЕДЖМЕНТ" здійснює надання консультативної 

допомоги з питань правового забезпечення господарської 

діяльності Товариства. А також здійснює правову експе-

ртизу документів, що надходять з правоохоронних та 

контролюючих органів; юридична підтримка зі спірних 

угод; представництво інтересів Товариства з питань, по-

в'язаних з діяльністю Товариства, у контролюючих, пра-

воохоронних органах, органах державної влади; консу-

льтаційну та практичну допомогу у проведенні претен-

зійно-позовної роботи з окремих угод, в т.ч. представни-

цтво інтересів Товариства у судових органах, органах 

виконавчої служби та ін. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прі-

звище, ім'я, по батькові фізичної особи 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСАЛ-

ТИНГЮРСЕРВІС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23718881 

Місцезнаходження 04214, Україна, Київська обл., Оболонський р-н, м. Київ, 

вул. Героїв Дніпра, 36-В 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№378/18 

Найменування державного органу, що видав лі-

цензію або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.05.2018 

Міжміський код та телефон (044) 419-88-92 

Факс 418-88-92 

Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює оціночну діяльність 

Опис На підставі укладеного договору про надання послуг на-

дає послуги з незалежної оцінки об'єктів основних засо-

бів та майна 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прі-

звище, ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

"ІНКОН-ЦЕНТР" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23718881 

Місцезнаходження 49044, Україна, Дніпропетровська обл., Центральний р-н, 

м. Дніпро, вул. Гоголя, 15 а, 5 поверх 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№731/20 

Найменування державного органу, що видав лі-

цензію або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.08.2020 

Міжміський код та телефон (056) 370-19-76 

Факс (0562) 47-16-36 

Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює оціночну діяльність 

Опис На підставі укладеного договору про надання послуг на-

дає послуги з незалежної оцінки об'єктів основних засо-

бів та майна 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прі-

звище, ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31650052 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, м. Київ, 

вул. Казимира Малевича, буд. 31 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №293943 

Найменування державного органу, що видав лі-

цензію або інший документ 

Національна комісія,що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових  послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.07.2014 

Міжміський код та телефон (044) 500-37-73 

Факс - 

Вид діяльності Юридична особа, що надає страхові послуги Товариству 

Опис На підставі укладеного договору про добровільне стра-

хування майна ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" 

надає ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" послуги по страхуванню 

цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прі-

звище, ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ  

"КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24175269 

Місцезнаходження 04050, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. 

Київ, вул. Глибочинська, 44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №483129 

Найменування державного органу, що видав лі-

цензію або інший документ 

Національна комісія,що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових  послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2019 

Міжміський код та телефон (056) 371-14-73 

Факс 372-04-22 

Вид діяльності Юридична особа, що надає страхові послуги Товариству 

Опис На підставі укладеного договору про добровільне стра-

хування майна ,надає ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" послуги 

по страхуванню майна 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прі-

звище, ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24175269 

Місцезнаходження 04210, Україна, Київська обл., Оболонський р-н, м. Київ, 

проспект Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№1037 

Найменування державного органу, що видав лі-

цензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001 

Міжміський код та телефон (044) 537-76-53 

Факс 537-76-52 

Вид діяльності Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські по-

слуги емітенту 

Опис Виконання послуг з аудиту повного пакету річної фінансової 

звітності та повного пакету консолідованої річної фінансової 

звітності за 2021 та 2022 роки, що складена відповідно до Між-

народних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), а також ви-

словлення Виконавцем думки щодо інформації у Звіті про кор-

поративне управління Замовника, зазначеної в пунктах 1-4 час-

тини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та 

організовані товарні ринки"  

 



Повне найменування юридичної особи або прі-

звище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструкту-

ри фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. 

Київ, вул. Грінченка Бориса, буд.3, поверх 5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав лі-

цензію або інший документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 498-38-15 

Факс - 

Вид діяльності Юридична особа, яка має право провадити діяльність з 

надання інформаційних послуг на фондовому ринку 

Опис Особа, яка провадить діяльність з оприлюднення регу-

льованої інформації від імені учасника фондового ринку 

- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прі-

звище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструкту-

ри фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. 

Київ, вул. Грінченка Бориса, буд.3, поверх 5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00002/ARM 

Найменування державного органу, що видав лі-

цензію або інший документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 498-38-15 

Факс - 

Вид діяльності Юридична особа, яка має право провадити діяльність з 

надання інформаційних послуг на фондовому ринку 

Опис Особа, яка здійснює подання звітності Товариства до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прі-

звище, ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО  

"ЕКСПЕРТ - РЕЙТИНГ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34819244 

Місцезнаходження 04073, Україна, Київська обл., Оболонський р-н, м. Київ, 

провулок Куренівський, буд.15 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№5 

Найменування державного органу, що видав лі-

цензію або інший документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2010 

Міжміський код та телефон (044) 227-60-74 

Факс - 

Вид діяльності Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейти-

нгову оцінку емітента 

Опис На підставі укладеного договору надає послуги з рейти-

нгової оцінки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

 



XІV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 

- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 

про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 

 
Інформація про вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 
Дата прий-

няття рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова вар-

тість майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за да-

ними останньої 

річної фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення рин-

кової вартості майна 

або послуг, що є пред-

метом правочину, до 

вартості активів еміте-

нта за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності (у відсотках) 

Предмет право-

чину 

Дата вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття рі-

шення щодо на-

дання згоди на 

вчинення значних 

правочинів в за-

гальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Національ-

ної комісії з цінних 

паперів та фондо-

вого ринку або 

через особу, яка 

провадить діяль-

ність з оприлюд-

нення регульова-

ної інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

URL-адреса сторінки 

власного веб-сайту то-

вариства, на якій роз-

міщена інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди на 

вчинення значних пра-

вочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 07.04.2021 Наглядова 

рада 

23 384 256 18 519 346 126,27 надання То-

вариством 

поруки 

07.04.2021 08.04.2021 https://ntrp.іnterpіpe.b

іz/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту  - Товарист-

во) 07 квітня 2021 року (протокол засідання №838), прийнято рішення: 

1.1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину (а саме значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг або сума коштів, що є його пре-

дметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік) щодо надання Товариством поруки та, відповідно, 

надати згоду на укладення окремого договору поруки [іndіvіdual suretyshіp deed]  (надалі - "Договір поруки") між Товариством як поручителем та Медісон Пасіфік Траст 

Лімітед [Madіson Pacіfіc Trust Lіmіted], трастовою компанією, реєстраційний номер 1619851, що зареєстрована відповідно до розділу 78(1) Закону Гонконгу про довірчих 

управителів (Глава 29), з місцезнаходженням за адресою: 54/F Хоупвел Центр, 183 Квінз Роуд Іст, Ван Чай, Гонконг [54/F Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chaі, 

Hong Kong] (надалі - "Madіson Pacіfіc") як довірчим управителем Облігаціями (як цей термін визначений нижче), а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додатко-

вих договорів про внесення змін) до Договору поруки, як це може бути необхідно відповідно до умов випуску та розміщення Облігацій та/або у зв'язку з Облігаціями, з ме-

тою забезпечення виконання зобов'язань компаній, що перелічені нижче, в тому числі зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті такими компа-

ніями: 



1.1.1 ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС [ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC], публічної компанії з відповідальністю обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, ре-

єстраційний номер НЕ 396228, з місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykіnon, 8, 1065, Nіcosіa, Cyprus] (надалі - "Інтерпайп Холдінгз"); та/або 

1.1.2 ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД [ІNTERPІPE LІMІTED], приватної компанії з відповідальністю обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний но-

мер HE 170535, з місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykіnon, 8, 1065, Nіcosіa, Cyprus]; та/або 

1.1.3 КЛВ ЛІМІТЕД [KLW LІMІTED], приватної компанії з відповідальністю обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 186148, з 

місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykіnon, 8, 1065, Nіcosіa, Cyprus]; та/або 

1.1.4 СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД [STEEL.ONE LІMІTED], приватної компанії з відповідальністю обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер 

HE 176502, з місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykіnon, 8, 1065, Nіcosіa, Cyprus]; та/або 

1.1.5 ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА [ІNTERPІPE EUROPE SA], товариства з обмеженою відповідальністю (socіet? anonіma), яке створене за законодавством Швейцарії, іден-

тифікаційний номер CHE-105.219.865, з місцезнаходженням за адресою: Віа Сан Сальваторе 13, 6900, Парадізо, Швейцарія [Vіa San Salvatore 13, 6900, Paradіso, 

Swіtzerland]; та/або 

1.1.6 КЛВ-ВІЛКО СА [KLW-WHEELCO SA], товариства з обмеженою відповідальністю (socіet? anonіma), яке створене та діє за законодавством Швейцарії, ідентифіка-

ційний номер CHE-100.499.999, з місцезнаходженням за адресою: Віа Сан Сальваторе 13, 6900, Парадізо, Швейцарія [Vіa San Salvatore 13, 6900, Paradіso, Swіtzerland]; 

та/або 

1.1.7 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з іденти-

фікаційним кодом юридичної особи 35537363, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56; 

та/або 

1.1.8 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством 

України, з ідентифікаційним кодом юридичної особи 33718431, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Дніпросталів-

ська, буд. 4; та/або 

1.1.9 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифі-

каційним кодом юридичної особи 33668606, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1-а; та/або 

1.1.10 осіб, над якими Інтерпайп Холдінгз прямо чи опосередковано здійснює контроль, та/або інших афілійованих та/або пов'язаних осіб Товариства, 

(особи, визначені у підпунктах 1.1.1 - 1.1.10 вище, надалі разом - "Зобов'язані особи") 

 

за (і) борговими цінними паперами (облігаціями), що будуть випущені та розміщені Інтерпайп Холдінгз на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не 

перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) доларів США з процентною ставкою, що не перевищує 8% (вісім процентів) річних та строком погашення не більше 5 (п'яти) ро-

ків (надалі - "Облігації"), та/або (іі) багатостороннім договором поруки [multіparty suretyshіp deed], що буде укладений між Зобов'язаними особами, що зазначені в пунктах 

1.1.7 - 1.1.9 вище, як поручителями та Madіson Pacіfіc як довірчим управителем Облігаціями, та/або (ііі) багатостороннім договором про довірче управління [multіparty trust 

deed], що буде укладений між Інтерпайп Холдінгз як емітентом, Зобов'язаними особами, що зазначені в пунктах 1.1.2 - 1.1.9 вище, як гарантами чи поручителями (залежно 

від випадку) та Madіson Pacіfіc як довірчим управителем Облігаціями, та/або (іv) договором про підписку [subscrіptіon agreement],  що буде укладений між Інтерпайп Хол-

дінгз як емітентом, Зобов'язаними особами, що зазначені в пунктах 1.1.2 - 1.1.9 вище, як гарантами чи поручителями (залежно від випадку) та Голдман Сакс Інтернешнл 

[Goldman Sachs Іnternatіonal] і Джей.Пі. Морган АГ [J.P. Morgan AG] як спільними лід-менеджерами, та/або (v) будь-якими іншими правочинами, договорами чи докумен-

тами, які вчиняються, укладаються чи підписуються або можуть бути вчинені, укладені чи підписані Зобов'язаними особами відповідно до умов випуску та розміщення Об-

лігацій та/або у зв'язку з Облігаціями.  

 

1.2. Надати згоду на вчинення Товариством (інших ніж Договір поруки) значних правочинів (а саме значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг або 

сума коштів, що є їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік), що мають бути вчинені від-

повідно до умов випуску та розміщення Облігацій та/або у зв'язку із Облігаціями, в тому числі щодо взяття Товариством будь-яких зобов'язань про відшкодування 

будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв'язку з Облігаціями та/або документами, вчиненими (укладеними, 

наданими, врученими, оформленими, підписаними), серед інших, Товариством та/або Зобов'язаними особами, відповідно до умов випуску та розміщення Облігацій та/або у 

зв'язку з Облігаціями, при цьому, такі значні правочини можуть вчинятися Товариством шляхом укладення договорів (або іншим чином, як це може бути передбачено пра-

вом, яке буде застосовуватися) про взяття Товариством на себе таких зобов'язань, в тому числі, але не виключно, окремого договору про довірче управління [іndіvіdual trust 

deed], що буде укладений між Товариством як поручителем та Madіson Pacіfіc як довірчим управителем Облігаціями, та договору про надання запевнень, гарантій та відш-



кодування [representatіon, warranty and іndemnіty agreement], що буде укладений між Товариством як поручителем та Голдман Сакс Інтернешнл [Goldman Sachs Іnternatіonal] 

і Джей.Пі. Морган АГ [J.P. Morgan AG] як спільними лід-менеджерами (надалі - "Фінансові документи"), а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових до-

говорів про внесення змін) до будь-яких Фінансових документів, як це може бути необхідно відповідно до умов випуску та розміщення Облігацій та/або у зв'язку з Обліга-

ціями. 

 

1.3. Для цілей виконання Товариством вимог щодо розкриття інформації емітентами цінних паперів, що передбачені у Законі України "Про цінні папери та фондовий 

ринок" та Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 3 

грудня 2013 року, розрахункова вартість предметів значних правочинів у сукупності, що будуть вчинені Товариством за пунктами 1.1. - 1.2. вище, станом на дату цього рі-

шення становитиме суму 840 000 000 (вісімсот сорок мільйонів) доларів США. Для уникнення сумнівів, ця розрахункова вартість наводиться виключно для цілей виконання 

Товариством зазначених вище вимог щодо розкриття інформації та не є обмеженням і не повинна трактуватися як обмеження розміру зобов'язань Товариства за Договором 

поруки чи Фінансовими документами. 

 

1.4. Надати Голові Правління Товариства Костенку Сергію Олексійовичу, а також особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління Товариства, згоду 

та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договору поруки та 

Фінансових документів, будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договору поруки та/або будь-яких Фінансових документів, як 

це може бути необхідно відповідно до умов випуску та розміщення Облігацій та/або у зв'язку з Облігаціями, вчинення інших правочинів та надання будь-яких інших доку-

ментів (повідомлень, листів та інших документів), що мають бути вчинені / надані відповідно до умов випуску та розміщення Облігацій та/або у зв'язку з Облігаціями, До-

говором поруки та Фінансовими документами, вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними або бажаними для укладення та/або виконання Договору поруки та Фінан-

сових документів, а також право делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством 

України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом Товариства. 

 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 840 000 000 (вісімсот сорок мільйонів) доларів 

США, що становить 23 384 256 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 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: 126,27%. 

Загальна кількість голосів - 5. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

 

№ з/п 
Дата прий-

няття рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова вар-

тість майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за да-

ними останньої 

річної фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення рин-

кової вартості майна 

або послуг, що є пред-

метом правочину, до 

вартості активів еміте-

нта за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності (у відсотках) 

Предмет право-

чину 

Дата вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття рі-

шення щодо на-

дання згоди на 

вчинення право-

чинів, щодо вчи-

нення яких є заін-

тересованість, в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних  Націона-

льної комісії з 

цінних паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої ін-

формації від імені 

учасників фондо-

вого ринку 

URL-адреса сторінки 

власного веб-сайту то-

вариства, на якій роз-

міщена інформація про 

прийняття рішення 

щодо вчинення право-

чинів із заінтересовані-

стю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 16.01.2021 Наглядова 

рада 

378 570,77 20 705 433 1,828 поставка ме-

талів чорних 

(вторинних), 

що утворилися 

в результаті 

діяльності 

Постачальни-

ка 

16.01.2021 16.01.2021 https://ntrp.іnterpіpe.b

іz/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

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

Товариство) 16 січня 2021 року (протокол засідання №796), 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 

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. 

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

2. ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови На-



глядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED). 

3. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №311171431 від 29.12.2017р., укладені в 2019 році між ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, предметом яких є поставка металів чорних (вторинних), що утворилися в результаті 

діяльності Постачальника. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 378 570,77 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 20 705 433 тис. грн. 

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

вої звітності: 1,828%. 

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: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №19.3/18-2/551180470-52, а саме: визначення ринкової вартості правочи-

нів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності право-

чинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №311171431 від 29.12.2017 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та  ТОВ "МЗ "ДНІПРОС-

ТАЛЬ" в 2019 році) звичайним ринковим умовам  

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року 

з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬО-

ДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №311171431 від 

29.12.2017 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2019 році) звичайним ринковим умовам. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 

р. №1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою ра-

дою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору №311171431 від 29.12.2017 р., укладених між ПАТ 
«ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2019 році. 

Період дослідження: з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. 

Дата завершення складання звіту: 12 листопада 2020 року. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІП-



РОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 378 570 764,91 (триста сімдесят вісім мільйонів п’ятсот сімдесят тисяч сімсот шістдесят чотири) гривні 

дев’яносто одна копійка 

 

Найменування об`єкту оцінки 

Загальна 

кількість 

додаткових 

документів 

в 2019 р. 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

2019 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 предме-

том правочину, грн. (без 

ПДВ) 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору 

№311171431 від 29.12.2017р., укладені між ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-

НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифіка-

ційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 33718431) в 2019 році. 

85 20 705 433 000,00 1,828 378 570 764,91 

ВСЬОГО -  20 705 433 000,00 1,828 378 570 764,91 

 

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 №311171431 від 29.12.2017 р., укладе-

них між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2019 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених 

у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 
 

 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С.В. 

 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А.Б. 

 

 

 

2 19.01.2021 Наглядова 

рада 

576 947,96 20 705 433 2,786 поставка то-

вару по най-

менуванню, 

асортименту, 

кількості, ціні, 

умовам і тер-

мінам поста-

чання, зазна-

ченим в спе-

цифікаціях до 

даного дого-

вору 

19.01.2021 19.01.2021 https://ntrp.іnterpіpe.b

іz/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

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



Товариство) 19 січня 2021 року (протокол засідання №798), 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 

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. 

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

2. ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови На-

глядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED). 

3. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №19/0904 від 01.02.2019р., укладені в 2019 році між ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП 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 даного договору. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 576 947,96 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 20 705 433 тис. грн. 

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

вої звітності: 2,786%. 

Інші істотні умови правочину: Товар 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: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №19.3/18-2/551180470-51, а саме: визначення ринкової вартості правочи-

нів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності право-

чинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІП-

РОСТАЛЬ" в 2019 році) звичайним ринковим умовам  

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року 

з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬО-

ДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності 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 2019 році) звичайним ринковим умовам. 



Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 

2003 р. №1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою 

радою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 р., укладених 

між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2019 році. 

Період дослідження: з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. 

Дата завершення складання звіту: 12 листопада 2020 року. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІП-

РОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 576 947 957,52 (п’ятсот сімдесят шість мільйонів дев’ятсот сорок сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят сім) гри-

вень п’ятдесят дві копійки 

 

Найменування об`єкту оцінки 

Загальна 

кількість 

додаткових 

документів 

в 2019 р. 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

2019 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 предме-

том правочину, грн. (з 

ПДВ) 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки 

№19/0904 від 01.02.2019р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІ-

ОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІП-

РОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 

33718431) в 2019 році. 

56 20 705 433 000,00 2,786 576 947 957,52 

ВСЬОГО -  20 705 433 000,00 2,786 576 947 957,52 

 

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., 

укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2019 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та ви-

кладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 
 

 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С.В. 

 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А.Б. 

 
 

 

 



3 26.01.2021 Наглядова 

рада 

446 957,45 20 705 433 2,159 постачання 

давальницької 

сировини - 

колісної заго-

товки 

26.01.2021 26.01.2021 https://ntrp.іnterpіpe.b

іz/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

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

Товариство) 26 січня 2021 року (протокол засідання №799), 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 

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. 

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

2. ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови На-

глядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED). 

3. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору до договору №353180899 на переробку давальницької сировини від 

01.07.2018р., укладені в 2019 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Виконавця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Замовника, предметом яких є постачання да-

вальницької сировини – колісної заготовки. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 446 957,45 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 20 705 433 тис. грн. 

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

вої звітності: 2,159%. 

Інші істотні умови правочину: Товар 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: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №19.3/18-2/551180470-53, а саме: визначення ринкової вартості правочи-

нів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності право-

чинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №353180899 на переробку давальницької сировини від 01.07.2018 р., укладених між ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" в 2019 році) звичайним ринковим умовам  

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

 

 



ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року 

з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬО-

ДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №353180899 на переро-

бку давальницької сировини від 01.07.2018 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2019 році) звичайним ринковим умовам. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 

2003 р. №1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою 

радою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору №353180899 на переробку давальницької сирови-

ни від 01.07.2018 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2019 році. 

Період дослідження: з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. 

Дата завершення складання звіту: 02 грудня 2020 року. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІП-

РОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 446 957 448,40 (чотириста сорок шість мільйонів дев’ятсот п’ятдесят сім тисяч чотириста сорок вісім) 

гривень сорок копійок 

 

Найменування об`єкту оцінки 

Загальна 

кількість 

додаткових 

документів 

в 2019 р. 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

2019 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 предме-

том правочину, грн. (з 

ПДВ) 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору 

№353180899 на переробку давальницької сировини від 

01.07.2018р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридич-

ної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІП-

РОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 

2019 році. 

17 20 705 433 000,00 2,159 446 957 448,40 

ВСЬОГО -  20 705 433 000,00 2,159 446 957 448,40 

 

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 №353180899 на переробку давальни-

цької сировини від 01.07.2018 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2019 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з крите-

ріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 
 



 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С.В. 

 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А.Б. 

 

 

 

4 28.01.2021 Наглядова 

рада 

384 437,25 20 705 433 1,857 поставка ме-

талопродукції, 

за наймену-

ваннями, сор-

таментом, но-

менклатурою, 

кількістю, ці-

ною, умовами 

і термінами 

постачання, 

зазначеними в 

специфікаціях 

до даного до-

говору 

28.01.2021 28.01.2021 https://ntrp.іnterpіpe.b

іz/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

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

Товариство) 28 січня 2021 року (протокол засідання №801), 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 особа-

ми 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. 

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

2. ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови На-

глядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED). 

3. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №353180924 від 01.08.2018р., укладені в 2019 році, між ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, предметом яких є поставка металопродукції, за найменуваннями, сортаментом, но-

менклатурою, кількістю, ціною, умовами і термінами постачання, зазначеними в специфікаціях до даного договору.  

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 384 437,25 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 20 705 433 тис. грн. 

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



сової звітності: 1,857%. 

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: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №19.3/18-2/551180470-54, а саме: визначення ринкової вартості право-

чинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності пра-

вочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №353180924 від 01.08.2018 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОС-

ТАЛЬ" в 2019 році) звичайним ринковим умовам  

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року 

з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

05393116) (Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬО-

ДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №353180924 від 

01.08.2018 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2019 році) звичайним ринковим умовам. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 

2003 р. №1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою 

радою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору №353180924 від 01.08.2018 р., укладених між ПАТ 

«ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2019 році. 

Період дослідження: з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. 

Дата завершення складання звіту: 02 грудня 2020 року. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІП-

РОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 384 437 246,66  (триста вісімдесят чотири мільйона чотириста тридцять сім тисяч двісті сорок шість) 

гривень шістдесят шість копійок 

 

 

 

 



 

Найменування об`єкту оцінки 

Загальна 

кількість 

додаткових 

документів 

в 2019 р. 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

2019 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 предме-

том правочину, грн. (з 

ПДВ) 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору 

№353180924 від 01.08.2018р., укладених між ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-

НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифіка-

ційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 33718431) в 2019 році. 

1 008 20 705 433 000,00 1,857 384 437 246,66 

ВСЬОГО -  20 705 433 000,00 1,857 384 437 246,66 

 

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 №353180924 від 01.08.2018 р., укла-

дених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2019 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладе-

них у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 
 

 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С.В. 

 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А.Б. 

 
 

 

5 29.03.2021 Наглядова 

рада 

1 500 000 18 519 346 8,1 надання тим-

часової без-

відсоткової 

фінансової 

допомоги на 

поворотній 

основі 

29.03.2021 30.03.2021 https://ntrp.іnterpіpe.b

іz/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

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

Товариство) 29 березня 2021 року (протокол засідання №832), прийнято рішення про надання згоди на вчинення 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 особа-

ми 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. 

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

2. ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови На-

глядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED). 

3. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства надано згоду на укладення договору між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ", згідно до якого ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" надасть ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" тимчасову безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі.  

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 500 000 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 тис. грн. 

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

сової звітності: 8,10%. 

Інші істотні умови правочину: Фінансова допомога за цим Договором надається на поворотній основі та підлягає поверненню в строк до 31.01.2022 року. 

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: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №21/0914-1, а саме: визначення ринкової вартості правочину ПУБЛІ-

ЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочину (Проєкт 

договору 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) звичайним ринковим умовам 

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору про надання послуг №21/0914 від 24 лютого 2021 року з ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

(далі – Замовник, ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочину ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочину (Проєкт договору між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИ-

СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ», далі – ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 33718431) звичайним ринковим умовам. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 

2003 р. №1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

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. 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 



Дата оцінки: 22 березня 2021 р. 

Дата завершення складання звіту: 24 березня 2021 р. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ», складає: 1 500 000 000,00 (один мільярд п`ятсот мільйонів) гривень 

 
 

Найменування об`єкту оцінки 

Вартість активів еміте-

нта за даними останньої 

річної фінансової звіт-

ності 2020 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.  

Проєкт договору між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВА-

РИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУ-

БОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОС-

ТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) 

18 519 346 000,00 8,100 1 500 000 000,00 

ВСЬОГО 18 519 346 000,00 8,100 1 500 000 000,00 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: Проєкт договору між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІН-

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431), згідно до якого ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" надасть ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" тимчасову безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі в розмірі 1 500 000 000 грн., у всіх суттєвих аспектах, 

виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідає звичайним ринковим умовам. 
 

 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С.В. 

 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А.Б. 

 

 

 

6 29.03.2021 Наглядова 

рада 

1 600 000 18 519 346 8,64 надання тим-

часової без-

відсоткової 

фінансової 

допомоги на 

поворотній 

основі 

30.03.2021 30.03.2021 https://ntrp.іnterpіpe.b

іz/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

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

Товариство) 29 березня 2021 року (протокол засідання №832), прийнято рішення про надання згоди на вчинення 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 осо-

би, 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; 

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 надано згоду на укладення договору між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП Україна" згідно до якого ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" надасть ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" тимчасову безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі.  

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 600 000 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 тис. грн. 

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

сової звітності: 8,64%. 

Інші істотні умови правочину: Фінансова допомога за цим Договором надається на поворотній основі та підлягає поверненню в строк до 31.01.2022 року. 

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: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА № 21/0914-2, а саме: визначення ринкової вартості правочину ПУБ-

ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочину 

(Проєкт договору між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифіка-

ційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридич-

ної особи 33668606)) звичайним ринковим умовам 

 

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору про надання послуг №21/0914 від 24 лютого 2021 року з ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

(далі – Замовник, ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочину ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочину (Проєкт договору між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИ-

СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», далі – ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 

33668606)) звичайним ринковим умовам. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 



2003 р. №1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

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. 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Дата оцінки: 22 березня 2021 р. 

Дата завершення складання звіту: 24 березня 2021 р. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", складає: 1 600 000 000,00 (один мільярд шістсот мільйонів) 
 

Найменування об`єкту оцінки 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

2020 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 предме-

том правочину, грн.  

Проєкт договору між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗА-

ВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИ-

СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП УК-

РАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606)) 

18 519 346 000,00 8,640 1 600 000 000,00 

ВСЬОГО 18 519 346 000,00 8,640 1 600 000 000,00 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: Проєкт договору між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІН-

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606), згідно до якого ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" надасть ТОВ "ІН-

ТЕРПАЙП УКРАЇНА" тимчасову безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі в розмірі 1 600 000 000 грн., у всіх суттєвих аспектах, виходячи з крите-

ріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 
 

 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С.В. 

 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А.Б. 
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Опис: 

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

тво) 01 квітня 2021 року (протокол засідання №835), прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", 

щодо вчинення якого є заінтересованість у  ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект Трубників, 

56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна), а саме на укладення договору щодо відчуження Товариством нерухомого майна, а саме будівель та споруд, які 

розташовані в м. Дніпро, вулиця Каштанова, 35; вул. Столєтова, 5Б; вул. Столєтова, 21Р; вул. Столєтова, 21Г; вул. Столєтова, 21Ж, на суму 558 053 818,00 грн. без ПДВ, що  

складає 3,013% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згідно даних річної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік. 

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. 

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

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є юридичною особою, в якій: 

-  член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представника 

акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED),  

- член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

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

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 558 053,82 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 тис. грн. 

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

сової звітності: 3,013%. 

Інші істотні умови правочину: Відчужуване нерухоме майно візуально оглянуто Покупцем. Оглядом встановлено, що воно знаходиться у стані, який є повністю 

придатним для використання за цільовим призначенням. 

Загальна кількість голосів - 5. 



Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 3. 

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

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ЗВІТ № 21/0881/1 ПРО ОЦІНКУ МАЙНА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»  

Дата оцінки: 05.03.2021 р. 

Дата складання звіту: 15.03.2021 р. 

 

Директор департаменту оцінки, оцінювач (підпис) В.М. Жаркіх 

 

Оцінювач (підпис) О.В. Зімін 

М.П. 

 

 

ВИСНОВОК 

про вартість майна Публічного акціонерного товариства «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»  

 (Є невід'ємною частиною звіту про оцінку № 21/0881/1 (далі звіт). 

Наведені дані не можуть розглядатися без пояснень, обмежень, описів і розрахунків, наведених у звіті. 

Цей висновок має юридичну силу тільки в контексті інформації, викладеної в звіті). 

 

Суб’єкт оціночної діяльності: ТОВ фірма «ІНКОН-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 21870411). 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 731/20 від 18 серпня 2020 р. 

Адреса суб’єкту оціночної діяльності: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 15 А. 

Замовник: ПАТ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД». 

Об’єкт оцінки: основні засоби (будівлі та споруди) у кількості 178 одиниць. 

Власник: ПАТ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД». 

Адреса розташування об'єкта оцінки: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Столєтова,21.  

Підстава для проведення оцінки: Договір № 21/0881 на виконання експертно – оціночних послуг від 17.02.2021 р., ПРОТОКОЛ №1 узгодження вартості робіт з 

експертно – оціночних послуг майна ЗАМОВНИКА від 24.02.2021 р. укладений між ТОВ фірмою  «ІНКОН-ЦЕНТР» та ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».  

Дата оцінки: 05.03.2021 р. 

Дата складання звіту: 15.03.2021 р. 

Використаний підхід: порівняльний, витратний. 

Мета і функція оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів оцінки для вчинення правочину. 

Термін дії звіту: на протязі 6-ти місячного терміну при незмінності ринкової ситуації. 

 

*Ринкова вартість об’єкта оцінки становить 558 053 818,00* (п’ятсот п’ятдесят вісім мільйонів п’ятдесят три тисячі вісімсот вісімнадцять) гривень без 

ПДВ. 

*Результати розрахунку по інвентарних об’єктах наведено в Додатку 1 звіту. 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. На нашу думку, правочин щодо вчинення 

якого є заінтересованість, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відпо-

відає звичайним ринковим умовам. 



 

Генеральний директор (підпис) 

 

М.Д. Кудла 

Директор департаменту оцінки, оцінювач (підпис) 

 

В.М. Жаркіх 

Оцінювач (підпис) 

 

О.В. Зімін 

                                                 М.П. 

 

8 01.04.2021 Наглядова 

рада 

1 291 077,95 18 519 346 6,97 відчуження 

Товариством 

основних за-

собів, які роз-

ташовані в м. 

Дніпро, вули-

ця Каштанова, 

35; вул. Сто-

лєтова, 5Б; 

вул. Столєто-

ва, 21Р; вул. 

Столєтова, 

21Г; вул. Сто-

лєтова, 21Ж 

01.04.2021 01.04.2021 https://ntrp.іnterpіpe.b

іz/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

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

Товариство) 01 квітня 2021 року (протокол засідання №835), прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО 

ТЬЮБ", щодо вчинення якого є заінтересованість у  ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект 

Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна), а саме на укладення договору щодо відчуження Товариством основних засобів, які розташовані в м. 

Дніпро, вулиця Каштанова, 35; вул. Столєтова, 5Б; вул. Столєтова, 21Р; вул. Столєтова, 21Г; вул. Столєтова, 21Ж, на суму  1 291 077 952,00 грн. без ПДВ, що  складає 6,97% 

вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" згідно даних річної фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік. 

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. 

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

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є юридичною особою, в якій: 

-  член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представника 

акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED),  

- член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

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



Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 291 077,95 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 тис. грн. 

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

сової звітності: 6,97%. 

Інші істотні умови правочину: Відчужуване майно візуально оглянуто Покупцем. Оглядом встановлено, що воно знаходиться у стані, який є повністю придатним 

для використання за цільовим призначенням. 

Загальна кількість голосів - 5. 

Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 3. 

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

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ №21/0881/2 ПРО ОЦІНКУ МАЙНА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» 

Дата оцінки: 05.03.2021 р. 

Дата складання звіту: 15.03.2021 р. 

 

Директор департаменту оцінки, оцінювач (підпис) В.М. Жаркіх 

 

Оцінювач (підпис) О.В. Зімін 

                                                                              М.П. 

 

ВИСНОВОК 

про вартість майна Публічного акціонерного товариства «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»  

 (Є невід'ємною частиною звіту про оцінку № 21/0881/2 (далі звіт). 

Наведені дані не можуть розглядатися без пояснень, обмежень, описів і розрахунків, наведених у звіті. 

Цей висновок має юридичну силу тільки в контексті інформації, викладеної в звіті). 

 

 

Суб’єкт оціночної діяльності: ТОВ фірма «ІНКОН-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 21870411). 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 731/20 від 18 серпня 2020 р. 

Адреса суб’єкту оціночної діяльності: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 15 А. 

Замовник: ПАТ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД». 

Об’єкт оцінки: основні засоби (будівлі, споруди, обладнання та машини) у кількості 6914 одиниць. 

Власник: ПАТ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД». 

Адреса розташування об'єкта оцінки: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21.  

Підстава для проведення оцінки: Договір № 21/0881 на виконання експертно – оціночних послуг від 17.02.2021 р., ПРОТОКОЛ №1 узгодження вартості робіт з 

експертно – оціночних послуг майна ЗАМОВНИКА від 24.02.2021 р. укладений між ТОВ фірмою  «ІНКОН-ЦЕНТР» та ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».  

Дата оцінки: 05.03.2021 р. 

Дата складання звіту: 15.03.2021 р. 

Використаний підхід: порівняльний, витратний. 

Мета і функція оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів оцінки для укладання правочину. 

Термін дії звіту: на протязі 6-ти місячного терміну після дати затвердження Звіту при незмінності ринкової ситуації. 



 

*Ринкова вартість об’єкта оцінки становить 1 291 077 952 (один мільярд двісті дев'яносто один мільйон сімдесят сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят дві) гривні 

без ПДВ. 

*Результати розрахунку по інвентарних об’єктах наведено в  Звіті Том ІІ. 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. На нашу думку, правочин щодо вчинення 

якого є заінтересованість, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відпо-

відає звичайним ринковим умовам. 

 

Генеральний директор (підпис) 

 

М.Д. Кудла 

Директор департаменту оцінки, оцінювач (підпис) 

 

В.М. Жаркіх 

Оцінювач (підпис) 

 

О.В. Зімін 

                                                 М.П. 

 
 

 

9 29.04.2021 Річні загальні 

збори 

2 872 791,26 18 519 346 15,512 реалізація 

продукції 

29.04.2021 29.04.2021 https://ntrp.іnterpіpe.b
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Опис: 

Річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 29 квітня 2021 

року (протокол річних загальних зборів №26) прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких 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, за-

інтересованої 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 2020 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: 2 872 791,26 тис. грн.. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 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: 15,512%. 

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 - 398 034 226. 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 379 929 439. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 243 325 290. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 881 390. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА № 21/0914-3, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових 

угод, додатків, специфікацій до Договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2020 

році) звичайним ринковим умовам  

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №21/0914 про надання послуг від 24 лютого 2021 року з ПУБЛІЧНИМ АК-

ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), на-

дано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРО-

КАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ 

«ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2020 році) звичайним ринковим умовам. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. 

№1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення на річних загальних 

зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Період дослідження: з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. 

Дата оцінки: 12 квітня 2021 року. 

Дата завершення складання звіту: 26 квітня 2021 року. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-

КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 2 872 791 262,62 (два мільярди вісімсот сімдесят два мільйони сімсот дев’яносто одна тисяча двісті шістдесят дві) грив-

ні шістдесят дві копійки 

 

 

 

 

 

 



 

 

Найменування об`єкту оцінки 

Загальна 

кількість 

додаткових 

документів 

в 2020 р. 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

2020 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 предме-

том правочину, грн. (з 

ПДВ - для правочинів у 

національній валюті; без 

ПДВ - для правочинів в 

іноземній валюті) 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії 

№653090049 від 26.12.2008р., укладені між ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-

НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифіка-

ційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРА-

ЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606) в 2020 

році. 

1 844 18 519 346 000,00 15,512 2 872 791 262,62 

ВСЬОГО -  18 519 346 000,00 15,512 2 872 791 262,62 

 

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., 

укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2020 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та 

викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 
 

 

Оцінювач (підпис) Антонов С.В. 

 

 

Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 
 

10 29.04.2021 Річні загальні 

збори 

3 537 627,18 18 519 346 19,102 реалізація ці-

льнокатаних 

коліс та бан-

дажів 

29.04.2021 29.04.2021 https://ntrp.іnterpіpe.b

іz/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

Річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 29 квітня 2021 

року (протокол річних загальних зборів №26) прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких 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, за-

інтересованої 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 №653090053 від 26.12.2008 р., укладені в 2020 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є реалізація цільнокатаних коліс та бандажів.  



Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 3 537 627,18 тис. грн.. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 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: 19,102%. 

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки, зазначені у специфікаціях до договору.  

Загальна кількість голосуючих акцій - 398 034 226. 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 379 929 439. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 243 325 290. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 881 390. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №21/0914-4,а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових 

угод, додатків, специфікацій до Договору №653090053 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2020 році) 

звичайним ринковим умовам  

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №21/0914 про надання послуг від 24 лютого 2021 року з ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

(Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВ-

СЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №653090053 від 26.12.2008 р., ук-

ладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2020 році) звичайним ринковим умовам. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 

2003 р. №1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення на річних зага-

льних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Період дослідження: з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. 

Дата оцінки: 12 квітня 2021 року. 

Дата завершення складання звіту: 26 квітня 2021 року. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІП-

РОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 3 537 627 181,20 (три мільярди п’ятсот тридцять сім мільйонів шістсот двадцять сім тисяч сто вісімдесят 

одна) гривня двадцять копійок 

 

 



 

 

Найменування об`єкту оцінки 

Загальна 

кількість 

додаткових 

документів 

в 2020 р. 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

2020 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 предме-

том правочину, грн. (з 

ПДВ) 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору 

№653090053 від 26.12.2008р., укладені між ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-

НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифіка-

ційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРА-

ЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606) в 2020 

році. 

3 188 18 519 346 000,00 19,102 3 537 627 181,20 

ВСЬОГО -  18 519 346 000,00 19,102 3 537 627 181,20 

 

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 №653090053 від 26.12.2008 р., укла-

дених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2020 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та ви-

кладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 
 

 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С. В. 

 

 

Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

 

11 29.04.2021 Річні загальні 

збори 

3 802 814,4 18 519 346 20,534 поставка без-

перервнолитої 

круглої заго-

товки для ви-

робництва 

кільцебанда-

жної продукції 

і труб та по-

ставка мета-

лопродукції 

29.04.2021 29.04.2021 https://ntrp.іnterpіpe.b

іz/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

Річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 29 квітня 2021 

року (протокол річних загальних зборів №26) 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; мі-

сцезнаходження: 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 юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової 

ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED). 

3. 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 2020 році між 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Поставщика, предметом яких є поставка безперервнолитої круглої заготовки для виро-

бництва кільцебандажної продукції і труб та поставка металопродукції.   

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 3 802 814,40 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 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: 20,534%. 

Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс 2000. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 398 034 226. 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 379 929 439. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 243 325 290. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 881 390. 

ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №21/0914-5, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових 

угод, додатків, специфікацій до Договору поставки №ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"  та ТОВ "МЗ "ДНІПРОС-

ТАЛЬ" в 2020 році) звичайним ринковим умовам  

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №21/0914 про надання послуг від 24 лютого 2021 року з ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

(Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВ-

СЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналізу відповідності 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 2020 році) звичайним ринковим умовам. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 

2003 р. №1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 



Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення на річних зага-

льних зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Період дослідження: з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. 

Дата оцінки: 12 квітня 2021 року. 

Дата завершення складання звіту: 26 квітня 2021 року. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІП-

РОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 3 802 814 405,18 (три мільярди вісімсот два мільйони вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста п’ять) 

гривень вісімнадцять копійок 

 

Найменування об`єкту оцінки 

Загальна 

кількість 

додаткових 

документів в 

2020 р. 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

2020 р. (грн.) 

Співвідношення 

вартості майна або 

послуг, що є предме-

том правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності  

(у відсотках) 

Ринкова вартість 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, 

грн.  

(з ПДВ) 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки №ПП 

06150289/553150666 від 08.05.2015р.,  укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІ-

ОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код 

юридичної особи 33718431) в 2020 році. 

11 278 18 519 346 000,00 20,534 3 802 814 405,18 

ВСЬОГО -  18 519 346 000,00 20,534 3 802 814 405,18 

 

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» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2020 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у 

цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 
 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С. В. 

 

 

Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

 

12 21.07.2021 Наглядова 

рада 

925 607,86 18 519 346 4,998 постачання 

трубної про-

дукції 

21.07.2021 21.07.2021 http://ntrp.іnterpіpe.bі

z/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

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

вариство) 21 липня 2021 року (протокол засідання №871), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБ-



МЕЖЕНОЮ 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 осо-

бами 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. Пи-

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

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є юридичною особою, в якій член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Морозов Денис Володимирович займає посаду 

члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

3. 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 2020 році між ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Покупця, предметом яких є постачання трубної продукції.   

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 925 607,86 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 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:4,998%. 

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: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №21/0914-7, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності 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 

2020 році) звичайним ринковим умовам  

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №21/0914 про надання послуг від 24 лютого 2021 року з ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

(Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВ-

СЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності 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 2020 році) звичайним ринковим умовам. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 

2003 р. №1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 



В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

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. 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Період дослідження: з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. 

Дата оцінки: 24 червня 2021 року. 

Дата завершення складання звіту: 06 липня 2021 року. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬ-

ОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 925 607 864,95 (дев’ятсот двадцять п’ять мільйонів шістсот сім тисяч вісімсот шістдесят чотири) 

гривні дев’яносто п’ять копійок 

 

Найменування об`єкту оцінки 

Загальна 

кількість 

додаткових 

документів 

в 2020 р. 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

2020 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 предме-

том правочину, грн. (з 

ПДВ) 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору 

№20140266/653141751 від 17.11.2014р., укладені між 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕР-

ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ 

ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35537363) в 2020 році.  

5 835 18 519 346 000,00 4,998 925 607 864,95 

ВСЬОГО -  18 519 346 000,00 4,998 925 607 864,95 

 

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 №20140266/653141751 від 17.11.2014 

р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2020 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті 

та викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 
 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С.В. 

 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А.Б. 

 

 
 

 

13 26.07.2021 Наглядова 

рада 

343 965,27 18 519 346 1,857 купів-

ля-продаж 

продукції 

26.07.2021 26.07.2021 http://ntrp.іnterpіpe.bі

z/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 



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

вариство) 26 липня 2021 року (протокол засідання №873), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБ-

МЕЖЕНОЮ 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 осо-

бами 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. Пи-

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

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є юридичною особою, в якій член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Морозов Денис Володимирович займає посаду 

члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

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

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №20150850/553160089 від 31.12.2015р.,  укладені в 2020 році між ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Продавця, предметом яких є купівля-продаж продукції.   

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 343 965,27 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 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:1,857%. 

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: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №21/0914-6, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності 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 

2020 році) звичайним ринковим умовам  

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №21/0914 про надання послуг від 24 лютого 2021 року з ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

(Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВ-

СЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності 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 2020 році) звичайним ринковим умовам. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. 



№1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

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. 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Період дослідження: з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. 

Дата оцінки: 24 червня 2021 року. 

Дата завершення складання звіту: 06 липня 2021 року. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВ-

СЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 343 965 273,26 (триста сорок три мільйони дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч двісті сімдесят три) гривні два-

дцять шість копійок 

 

Найменування об`єкту оцінки 

Загальна 

кількість 

додаткових 

документів 

в 2020 р. 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

2020 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 предме-

том правочину, грн. (з 

ПДВ) 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору 

№20150850/553160089 від 31.12.2015р., укладені між 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕР-

ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ 

ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35537363) в 2020 році.  

2 225 18 519 346 000,00 1,857 343 965 273,26 

ВСЬОГО -  18 519 346 000,00 1,857 343 965 273,26 

 

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 31.12.2015р., 

укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2020 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та 

викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 
 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С.В. 

 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А.Б. 

 

 

 

14 09.08.2021 Наглядова 

рада 

1 413 553,95 18 519 346 7,633 поставка ме-

талопродукції, 

найменування, 

номенклатура 

і ціна якої 

09.08.2021 09.08.2021 http://ntrp.іnterpіpe.bі

z/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 



вказана у 

специфікаціях 

Опис: 

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

вариство) 09 серпня 2021 року (протокол засідання №880), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП 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 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. Пи-

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

2. АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" є юридичною особою, в якій: 

2.1. член Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

2.2. член Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" Трегуб Олег Євгенович є членом Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

3. АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №20/2443 від 23.06.2020р., укладені в 2020 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", в якості Покупця, та АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", в якості Постачальника, предметом яких є поставка металопродукції, найменування, номенклатура і ціна якої вказана 

у специфікаціях. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 413 553,95 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 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:7,633%. 

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: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №21/0914-8, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових 

угод, додатків, специфікацій до Договору №20/2443 від 23.06.2020 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" в 2020 році) звичайним 

ринковим умовам  

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №21/0914 про надання послуг від 24 лютого 2021 року з ПУБЛІЧ-



НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

(Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВ-

СЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №20/2443 від 23.06.2020 р., укла-

дених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» в 2020 році) звичайним ринковим умовам. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 

2003 р. №1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

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. 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Період дослідження: з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. 

Дата оцінки: 16 липня 2021 року. 

Дата завершення складання звіту: 22 липня 2021 року. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІП-

РОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 1 413 553 946,07 (один мільярд чотириста тринадцять мільйонів п’ятсот п’ятдесят три тисячі дев’ятсот 

сорок шість) гривень сім копійок 

 

Найменування об`єкту оцінки 

Загальна 

кількість 

додаткових 

документів 

в 2020 р. 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

2020 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 предме-

том правочину, грн. (з 

ПДВ) 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору 

№20/2443 від 23.06.2020р., укладені між ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖ-

НЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та АК-

ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НОВО-

МОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний 

код юридичної особи 05393139) в 2020 році.  

1 926 18 519 346 000,00 7,633 1 413 553 946,07 

ВСЬОГО -  18 519 346 000,00 7,633 1 413 553 946,07 

 

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., укладе-

них між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» в 2020 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у 

ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 
 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С.В. 

 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А.Б. 

 
 



 

 

15 15.09.2021 Наглядова 

рада 

694 731,65 18 519 346 3,751 надання пос-

луг по реалі-

зації нерези-

дентам Укра-

їни продукції, 

що належить 

Комітенту 

15.09.2021 15.09.2021 http://ntrp.іnterpіpe.bі

z/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

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

тво) 15 вересня 2021 року (протокол засідання №889), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезна-

ходження: 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, за-

інтересованої 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 2020 році між ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є надання послуг по реалізації нерезидентам України продук-

ції, що належить Комітенту.  

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 694 731,65 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 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: 3,751%. 

Інші істотні умови правочину: Комісіонер зобов'язується від свого імені, за рахунок і в інтересах Комітента здійснити наступні юридично значимі дії: здійснювати, при 

необхідності, митне оформлення продукції, що реалізовується; здійснювати, при необхідності, конвертацію валютних коштів, що надійшли від покупців продукції, в націо-

нальну 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: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №21/0914-9, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових 

угод, додатків, специфікацій до Договору комісії №653090050 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2020 

році) звичайним ринковим умовам  

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 



 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №21/0914 про надання послуг від 24 лютого 2021 року з ПУБЛІЧ-

НИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

(Замовник), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВ-

СЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору комісії №653090050 від 

26.12.2008р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2020 році) звичайним ринковим умовам. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 

2003 р. №1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

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. 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Період дослідження: з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. 

Дата оцінки: 11 серпня 2021 року. 

Дата завершення складання звіту: 26 серпня 2021 року. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬ-

ОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 694 731 647,99 (шістсот дев’яносто чотири мільйони сімсот тридцять одна тисяча шістсот сорок 

сім) гривень дев’яносто дев’ять копійок 

 

Найменування об`єкту оцінки 

Загальна 

кількість 

додаткових 

документів 

в 2020 р. 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

2020 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 предме-

том правочину, грн. (з 

ПДВ / без ПДВ) 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії 

№653090050 від 26.12.2008р., укладені між ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬ-

ОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (іденти-

фікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) 

в 2020 році. 

817 18 519 346 000,00 3,751 694 731 647,99 

ВСЬОГО -  18 519 346 000,00 3,751 694 731 647,99 

 

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 26.12.2008р., 

укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2020 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та 

викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 
 

Оцінювач (підпис) Антонов С.В. 



  

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А.Б. 

 
 

 

16 17.09.2021 Наглядова 

рада 

1 826 240,58 18 519 346 9,861 реалізація 

продукції 

17.09.2021 17.09.2021 http://ntrp.іnterpіpe.bі

z/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

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

тво) 17 вересня 2021 року (протокол засідання №890), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезна-

ходження: 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, за-

інтересованої 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 2020 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: 1 826 240,58 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 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: 9,861%. 

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: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №21/0914-10, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових 

угод, додатків, специфікацій до Договору комісії №653090051 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2020 

році) звичайним ринковим умовам  

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 



 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №21/0914 про надання послуг від 24 лютого 2021 року з ПУБЛІЧНИМ АК-

ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), на-

дано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРО-

КАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору комісії №653090051 від 26.12.2008р., укладених між ПАТ 

«ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2020 році) звичайним ринковим умовам. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ  від 10 вересня 2003 р. 

№1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

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. 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Період дослідження: з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. 

Дата оцінки: 11 серпня 2021 року. 

Дата завершення складання звіту: 26 серпня 2021 року. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-

КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 1 826 240 574,89 (один мільярд вісімсот двадцять шість мільйонів двісті сорок тисяч п’ятсот сімдесят чотири) гривні 

вісімдесят дев’ять копійок 

 

Найменування об`єкту оцінки 

Загальна 

кількість 

додаткових 

документів 

в 2020 р. 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

2020 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 предме-

том правочину, грн. (з 

ПДВ / без ПДВ) 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії 

№653090051 від 26.12.2008р., укладені між ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-

НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифіка-

ційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРА-

ЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 

2020 році. 

3 152 18 519 346 000,00 9,861 1 826 240 574,89 

ВСЬОГО -  18 519 346 000,00 9,861 1 826 240 574,89 

 

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 26.12.2008р., укла-

дених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2020 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у 

ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 

 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С.В. 

 



 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А.Б. 

 

 
 

 

 

17 17.09.2021 Наглядова 

рада 

568 668,12 18 519 346 3,071 постачання 

трубної про-

дукції 

17.09.2021 17.09.2021 http://ntrp.іnterpіpe.bі

z/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

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

тво) 17 вересня 2021 року (протокол засідання №890), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606; місцезна-

ходження: 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, за-

інтересованої 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 2020 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є постачання трубної продукції. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 568 668,12 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 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: 3,071%. 

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: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №21/0914-10, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових 

угод, додатків, специфікацій до Договору №653090052 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2020 році) 

звичайним ринковим умовам  

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 



 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №21/0914 про надання послуг від 24 лютого 2021 року з ПУБЛІЧНИМ АК-

ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), на-

дано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРО-

КАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №653090052 від 26.12.2008р., укладених між ПАТ «ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2020 році) звичайним ринковим умовам. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня  2003 р. 

№1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

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. 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Період дослідження: з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. 

Дата оцінки: 11 серпня 2021 року. 

Дата завершення складання звіту: 26 серпня 2021 року. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-

КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 568 668 126,44 (п’ятсот шістдесят вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять шість) гривень сорок чо-

тири копійки 

 

Найменування об`єкту оцінки 

Загальна 

кількість 

додаткових 

документів 

в 2020 р. 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

2020 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 предме-

том правочину, грн. (з 

ПДВ) 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору 

№653090052 від 26.12.2008р., укладені між ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-

НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифіка-

ційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРА-

ЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи  33668606) в 

2020 році. 

1 826 18 519 346 000,00 3,071 568 668 126,44 

ВСЬОГО -  18 519 346 000,00 3,071 568 668 126,44 

 

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 26.12.2008р., укладених між 

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2020 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 За-

кону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 

 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С.В. 

 



 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А.Б. 

 

 
 

 

18 16.11.2021 Наглядова 

рада 

366 370,14 18 519 346 1,978 постачання 

електричної 

енергії Спо-

живачу 

16.11.2021 16.11.2021 http://ntrp.іnterpіpe.bі

z/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

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

тво) 16 листопада 2021 року (протокол засідання №905), прийнято рішення про схвалення  правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО", далі по тексту - ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 37731681; міс-

цезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081). 

Ознаки заінтересованості:  

1. ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими осо-

бами 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. Пи-

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

2. ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" є стороною правочину.  

Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №515181580 про постачання електричної  енергії споживачу від 

05.12.2008р., укладені в 2020 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Споживача, та ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО", в якості Постачальника, предметом яких є поста-

чання електричної енергії Споживачу.  

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 366 370,14 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 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: 1,978%. 

Інші істотні умови правочину: Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача. 

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: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №21/0914-13, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (додаткових 

угод, додатків, специфікацій до Договору №515181580 про постачання електричної енергії споживачу від 05.12.2018 р., укладених  між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та 

ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" в 2020 році) звичайним ринковим умовам  

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 



 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №21/0914 про надання послуг від 24 лютого 2021 року з ПУБЛІЧНИМ АК-

ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), на-

дано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРО-

КАТНИЙ ЗАВОД» та аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №515181580 про постачання електричної енергії споживачу від 

05.12.2018р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» в 2020 році) звичайним ринковим умовам. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. 

№1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

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. 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Період дослідження: з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. 

Дата оцінки: 26 жовтня 2021 року. 

Дата завершення складання звіту: 04 листопада 2021 року. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-

КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 366 370 139,95(триста шістдесят шість мільйонів триста сімдесят тисяч сто тридцять дев’ять) гривень дев’яносто п’ять 

копійок 

 

Найменування об`єкту оцінки 

Загальна 

кількість 

додаткових 

документів 

в 2020 р. 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

2020 р. (грн.) 

Співвідношення вар-

тості майна або послуг, 

що є предметом пра-

вочину, до вартості 

активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

Ринкова вартість майна 

або послуг, що є пред-

метом правочину, грн. 

(з ПДВ) 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору 

№515181580 про постачання електричної енергії 

споживачу від 05.12.2018р., укладені між 
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУ-

БОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 37731681) в 2020 році. 

85 18 519 346 000,00 1,978 366 370 139,95 

ВСЬОГО -  18 519 346 000,00 1,978 366 370 139,95 

 

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 №515181580 про постачання електричної 

енергії споживачу від 05.12.2018р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» в 2020 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв 



наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 

 
 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С.В. 

 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А.Б. 

 

 
 

 

19 25.11.2021 Наглядова 

рада 

540 000 18 519 346 2,916 Укладання 

Договору про 

надання гара-

нтій  

26.11.2021 25.11.2021 http://ntrp.іnterpіpe.bі

z/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

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

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариство) 25 листопада 2021 року (протокол засідання №908), прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, 

а саме укладання ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" спільно з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридич-

ної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Дніпро, Україна, 49005), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП 

НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна), АК-

ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393139; місцезнаходження: вул. 

Сучкова, 115, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200, Україна), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431; місцезнаходження: вул. Дніпросталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 37731681; місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 

49081) (надалі разом - Клієнти, а кожен окремо - Клієнт) з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (надалі за текстом - АТ "БАНК КРЕДИТ 

ДНІПРО" або Банк) Договору про надання гарантій (надалі за текстом – Договір про надання гарантій), згідно якого АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" на підставі відпові-

дних заяв Клієнтів про надання гарантій, відкриває/надає банківські гарантії на наступних умовах:  

• ліміт Договору про надання гарантій складає еквівалент 540 000 000,00 (п’ятсот сорок мільйонів) гривень, при цьому: 

− максимальна сума заборгованості ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот сорок 

мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;  

− максимальна сума заборгованості ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 135 000 000,00 (сто 

тридцять п'ять мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;   

− максимальна сума заборгованості ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ят-

сот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;  

− максимальна сума заборгованості АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 227 000 000,00 (двісті два-

дцять сім мільйонів) гривень за  курсом НБУ на дату розрахунку;  

− максимальна сума заборгованості ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот со-

рок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку; 

− максимальна сума заборгованості ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот 

сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку. 

Загальний розмір одночасно діючих гарантій в рамках Договору про надання гарантій не може перевищувати еквівалент ліміту Договору про надання гарантій, а 

саме 540 000 000,00 (п’ятсот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку. 



• комісія за надання (випуск та обслуговування) гарантії – 1,1% річних від суми гарантії; інші комісії – згідно тарифів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;  

• валюта відкриття/надання гарантій – гривня, долар США, Євро;  

• види гарантій, що можуть бути надані за Договором про надання гарантій: тендерні гарантії, гарантії виконання договірних зобов’язань, гарантії повернення попе-

редньої оплати, гарантії платежу, забезпечення якості; 

• Клієнти відповідають перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за зобов’язаннями, що виникають за Договором про надання гарантій та можуть виникнути за Догово-

рами про зміну Договору про надання гарантій. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» має право вимагати виконання зобов’язань за Договором про надання гарантій, в 

тому числі щодо сплати регресу, комісій та інших платежів, передбачених Договором про надання гарантій, від Клієнта(-ів), за заявою(-ами) якого(-их) було надано 

гарантію(-ії); 

• у випадку порушення Клієнтами зобов’язань щодо сплати комісійної винагороди Банку, Клієнти на вимогу Банку сплачують пеню у розмірі 0,01% від суми прост-

роченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пе-

ня; 

• у випадку порушення Клієнтами строків зобов’язань щодо сплати регресу, Клієнти на вимогу Банку сплачують проценти за користування коштами АТ «БАНК 

КРЕДИТ ДНІПРО» в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, у процентах річних для заборгова-

ності у гривні, та в розмірі 7% річних для заборгованості у іноземній валюті від суми простроченої заборгованості за регресом за кожний день прострочення; 

• строк дії ліміту Договору про надання гарантій –  1080 календарних днів з дати підписання Договору про надання гарантій.  

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" є особами, 

заінтересованими у вчиненні правочину. 

Ознаки заінтересованості ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА": 

1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 94,75% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, за-

інтересованої 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.  

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 540 000,00 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 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: 2,916%. 

Інші істотні умови правочину: Клієнти відповідають перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за зобов’язаннями, що виникають за Договором про надання гарантій та мо-

жуть виникнути за Договорами про зміну Договору про надання гарантій. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» має право вимагати виконання зобов’язань за Договором про на-

дання гарантій, в тому числі щодо сплати регресу, комісій та інших платежів, передбачених Договором про надання гарантій, від Клієнта(-ів), за заявою(-ами) якого(-их) 

було надано гарантію(-ії); 

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: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №21/0914-12, а саме: визначення ринкової вартості правочину, щодо вчинення 

якого є заінтересованість, та аналіз відповідності правочину звичайним ринковим умовам (Проєкт Договору про надання гарантій між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТО-

ВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) спільно з ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-

ЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363), АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393139), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІП-

РОСТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» (ідентифікаційний 



код юридичної особи 37731681) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 14352406)). 

 

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» №2658-ІІІ, 

Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору про надання послуг №21/0914 від 24 лютого 2021 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-

НИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (далі – Замовник, ПАТ 

«ІНТЕРПАЙП НТЗ»), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та аналіз відповідності правочину звичай-

ним ринковим умовам (Проєкт Договору про надання гарантій між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) спільно з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 33668606), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юри-

дичної особи 35537363), АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393139), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431), 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 37731681) (надалі разом - Клієнти, а кожен 

окремо - Клієнт)  та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 14352406) ). 

Згідно Проєкту Договору про надання гарантій АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" на підставі відповідних заяв Клієнтів про надання гарантій, відкриває/надає банківські га-

рантії на наступних умовах:  

• ліміт Договору про надання гарантій складає еквівалент 540 000 000,00 (п’ятсот сорок мільйонів) гривень, при цьому: 

− максимальна сума заборгованості ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот сорок 

мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;  

− максимальна сума заборгованості ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 135 000 000,00 (сто 

тридцять п'ять мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;   

− максимальна сума заборгованості ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ят-

сот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;  

− максимальна сума заборгованості АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 227 000 000,00 (двісті 

двадцять сім мільйонів) гривень за  курсом НБУ на дату розрахунку;  

− максимальна сума заборгованості ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот со-

рок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку; 

− максимальна сума заборгованості ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот 

сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку. 

Загальний розмір одночасно діючих гарантій в рамках Договору про надання гарантій не може перевищувати еквівалент ліміту Договору про надання гарантій, а 

саме 540 000 000,00 (п’ятсот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку. 

• комісія за надання (випуск та обслуговування) гарантії – 1,1% річних від суми гарантії; інші комісії – згідно тарифів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;  

• валюта відкриття/надання гарантій – гривня, долар США, Євро;  

• види гарантій, що можуть бути надані за Договором про надання гарантій: тендерні гарантії, гарантії виконання договірних зобов’язань, гарантії повернення попе-

редньої оплати, гарантії платежу, забезпечення якості; 

• Клієнти відповідають перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за зобов’язаннями, що виникають за Договором про надання гарантій та можуть виникнути за Догово-



рами про зміну Договору про надання гарантій. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» має право вимагати виконання зобов’язань за Договором про надання гарантій, в 

тому числі щодо сплати регресу, комісій та інших платежів, передбачених Договором про надання гарантій, від Клієнта(-ів), за заявою(-ами) якого(-их) було надано 

гарантію(-ії); 

• у випадку порушення Клієнтами зобов’язань щодо сплати комісійної винагороди Банку, Клієнти на вимогу Банку сплачують пеню у розмірі 0,01% від суми про-

строченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується 

пеня; 

• у випадку порушення Клієнтами строків зобов’язань щодо сплати регресу, Клієнти на вимогу Банку сплачують проценти за користування коштами АТ «БАНК 

КРЕДИТ ДНІПРО» в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, у процентах річних для заборгова-

ності у гривні, та в розмірі 7% річних для заборгованості у іноземній валюті від суми простроченої заборгованості за регресом за кожний день прострочення; 

• строк дії ліміту Договору про надання гарантій –  1080 календарних днів з дати підписання Договору про надання гарантій.  

Клієнти  відповідають перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» солідарно за зобов’язаннями одне одного, що виникають за договором та 

можуть виникнути за договорами про зміну цього Договору.  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО 

ТЬЮБ», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТА-

ЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» є особами, заінтересованими у вчиненні 

правочину. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та 

від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення змін до деяких законо-

давчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

Мета оцінки – визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ «ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ» згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Дата оцінки: 11 жовтня 2021 р. 

Дата завершення складання звіту: 18 жовтня 2021 р. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОС-

КОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ» та ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО», складає: 540 000 000,00 (п’ятсот сорок мільйонів) гривень 
 

Найменування об`єкту оцінки 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної фінан-

сової звітності 2020 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 предметом 

правочину, грн.  

Проєкт Договору про надання гарантій між ПУБЛІЧНИМ АКЦІО-

НЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-

КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юри-

дичної особи 05393116) спільно з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» (іденти-

фікаційний код юридичної особи 33668606), ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО 

ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363), АК-

ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОС-

КОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 05393139), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРО-

18 519 346 000,00 2,916 540 000 000,00 



СТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431), ТО-

ВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРО-

СТАЛЬ-ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 

37731681) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ 

ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 14352406)   

ВСЬОГО 18 519 346 000,00 2,916 540 000 000,00 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: Проєкт Договору про надання гарантій між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТ-

ВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» спільно з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОС-

КОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВАРИСТВОМ З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у всіх суттєвих аспектах, виходячи з 

критеріїв, наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідає звичайним ринковим умовам. 

 

 

 
 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С.В. 

 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А.Б. 
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540 000 18 519 346 2,916 Укладання 

Договору про 

надання гара-

нтій  

26.11.2021 25.11.2021 http://ntrp.іnterpіpe.bі

z/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

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

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" або Товариство) 25 листопада 2021 року (протокол засідання №908), прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, 

а саме укладання ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" спільно з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридич-

ної особи 33668606; місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Дніпро, Україна, 49005), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП 

НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363; місцезнаходження: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна), АК-

ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393139; місцезнаходження: вул. 

Сучкова, 115, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200, Україна), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431; місцезнаходження: вул. Дніпросталівська, 4, м. Дніпро, 49051, Україна), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 37731681; місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 

49081) (надалі разом - Клієнти, а кожен окремо - Клієнт) з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (надалі за текстом - АТ "БАНК КРЕДИТ 

ДНІПРО" або Банк) Договору про надання гарантій (надалі за текстом – Договір про надання гарантій), згідно якого АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" на підставі відпові-

дних заяв Клієнтів про надання гарантій, відкриває/надає банківські гарантії на наступних умовах:  

• ліміт Договору про надання гарантій складає еквівалент 540 000 000,00 (п’ятсот сорок мільйонів) гривень, при цьому: 

− максимальна сума заборгованості ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот сорок 



мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;  

− максимальна сума заборгованості ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 135 000 000,00 (сто 

тридцять п'ять мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;   

− максимальна сума заборгованості ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ят-

сот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;  

− максимальна сума заборгованості АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 227 000 000,00 (двісті два-

дцять сім мільйонів) гривень за  курсом НБУ на дату розрахунку;  

− максимальна сума заборгованості ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот со-

рок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку; 

− максимальна сума заборгованості ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот 

сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку. 

Загальний розмір одночасно діючих гарантій в рамках Договору про надання гарантій не може перевищувати еквівалент ліміту Договору про надання гарантій, а 

саме 540 000 000,00 (п’ятсот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку. 

• комісія за надання (випуск та обслуговування) гарантії – 1,1% річних від суми гарантії; інші комісії – згідно тарифів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;  

• валюта відкриття/надання гарантій – гривня, долар США, Євро;  

• види гарантій, що можуть бути надані за Договором про надання гарантій: тендерні гарантії, гарантії виконання договірних зобов’язань, гарантії повернення попе-

редньої оплати, гарантії платежу, забезпечення якості; 

• Клієнти відповідають перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за зобов’язаннями, що виникають за Договором про надання гарантій та можуть виникнути за Догово-

рами про зміну Договору про надання гарантій. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» має право вимагати виконання зобов’язань за Договором про надання гарантій, в 

тому числі щодо сплати регресу, комісій та інших платежів, передбачених Договором про надання гарантій, від Клієнта(-ів), за заявою(-ами) якого(-их) було надано 

гарантію(-ії); 

• у випадку порушення Клієнтами зобов’язань щодо сплати комісійної винагороди Банку, Клієнти на вимогу Банку сплачують пеню у розмірі 0,01% від суми прост-

роченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пе-

ня; 

• у випадку порушення Клієнтами строків зобов’язань щодо сплати регресу, Клієнти на вимогу Банку сплачують проценти за користування коштами АТ «БАНК 

КРЕДИТ ДНІПРО» в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, у процентах річних для заборгова-

ності у гривні, та в розмірі 7% річних для заборгованості у іноземній валюті від суми простроченої заборгованості за регресом за кожний день прострочення; 

• строк дії ліміту Договору про надання гарантій –  1080 календарних днів з дати підписання Договору про надання гарантій.  

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" є особами, 

заінтересованими у вчиненні правочину. 

Ознаки заінтересованості ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО":  

1. ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" є афілійованою особою акціонера Товариства - ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими осо-

бами 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. Пи-

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

2. ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" є стороною правочину.  

Ознаки заінтересованості ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ":  

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

лодіє 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. Пи-

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

2. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.  

Ознаки заінтересованості ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ":  

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

бами 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. Пи-

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

2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є юридичною особою, в якій член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Морозов Денис Володимирович займає посаду 

члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

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

Ознаки заінтересованості АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД":  

1. АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" 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. Пи-

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

2. АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" є юридичною особою, в якій: 

2.1. член Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

2.2. член Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" Трегуб Олег Євгенович є членом Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

3. АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" є стороною правочину.  

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 540 000,00 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 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: 2,916%. 

Інші істотні умови правочину: Клієнти відповідають перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за зобов’язаннями, що виникають за Договором про надання гарантій та мо-

жуть виникнути за Договорами про зміну Договору про надання гарантій. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» має право вимагати виконання зобов’язань за Договором про на-

дання гарантій, в тому числі щодо сплати регресу, комісій та інших платежів, передбачених Договором про надання гарантій, від Клієнта(-ів), за заявою(-ами) якого(-их) 

було надано гарантію(-ії); 

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: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №21/0914-12, а саме: визначення ринкової вартості правочину, щодо вчинення 

якого є заінтересованість, та аналіз відповідності правочину звичайним ринковим умовам (Проєкт Договору про надання гарантій між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТО-

ВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) спільно з ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-

ЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363), АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393139), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІП-

РОСТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 37731681) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 14352406)). 



 

 

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» №2658-ІІІ, 

Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору про надання послуг №21/0914 від 24 лютого 2021 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-

НИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (далі – Замовник, ПАТ 

«ІНТЕРПАЙП НТЗ»), надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та аналіз відповідності правочину звичай-

ним ринковим умовам (Проєкт Договору про надання гарантій між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) спільно з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 33668606), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юри-

дичної особи 35537363), АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393139), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431), 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 37731681) (надалі разом - Клієнти, а кожен 

окремо - Клієнт)  та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 14352406) ). 

Згідно Проєкту Договору про надання гарантій АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" на підставі відповідних заяв Клієнтів про надання гарантій, відкриває/надає банківські га-

рантії на наступних умовах:  

• ліміт Договору про надання гарантій складає еквівалент 540 000 000,00 (п’ятсот сорок мільйонів) гривень, при цьому: 

− максимальна сума заборгованості ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот сорок 

мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;  

− максимальна сума заборгованості ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 135 000 000,00 (сто 

тридцять п'ять мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;   

− максимальна сума заборгованості ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ят-

сот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку;  

− максимальна сума заборгованості АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 227 000 000,00 (двісті 

двадцять сім мільйонів) гривень за  курсом НБУ на дату розрахунку;  

− максимальна сума заборгованості ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот со-

рок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку; 

− максимальна сума заборгованості ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» за Договором про надання гарантій не може перевищувати еквівалент 540 000 000,00 (п'ятсот 

сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку. 

Загальний розмір одночасно діючих гарантій в рамках Договору про надання гарантій не може перевищувати еквівалент ліміту Договору про надання гарантій, а 

саме 540 000 000,00 (п’ятсот сорок мільйонів) гривень за курсом НБУ на дату розрахунку. 

• комісія за надання (випуск та обслуговування) гарантії – 1,1% річних від суми гарантії; інші комісії – згідно тарифів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;  

• валюта відкриття/надання гарантій – гривня, долар США, Євро;  

• види гарантій, що можуть бути надані за Договором про надання гарантій: тендерні гарантії, гарантії виконання договірних зобов’язань, гарантії повернення попе-

редньої оплати, гарантії платежу, забезпечення якості; 

• Клієнти відповідають перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за зобов’язаннями, що виникають за Договором про надання гарантій та можуть виникнути за Догово-



рами про зміну Договору про надання гарантій. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» має право вимагати виконання зобов’язань за Договором про надання гарантій, в 

тому числі щодо сплати регресу, комісій та інших платежів, передбачених Договором про надання гарантій, від Клієнта(-ів), за заявою(-ами) якого(-их) було надано 

гарантію(-ії); 

• у випадку порушення Клієнтами зобов’язань щодо сплати комісійної винагороди Банку, Клієнти на вимогу Банку сплачують пеню у розмірі 0,01% від суми про-

строченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується 

пеня; 

• у випадку порушення Клієнтами строків зобов’язань щодо сплати регресу, Клієнти на вимогу Банку сплачують проценти за користування коштами АТ «БАНК 

КРЕДИТ ДНІПРО» в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, у процентах річних для заборгова-

ності у гривні, та в розмірі 7% річних для заборгованості у іноземній валюті від суми простроченої заборгованості за регресом за кожний день прострочення; 

• строк дії ліміту Договору про надання гарантій –  1080 календарних днів з дати підписання Договору про надання гарантій.  

Клієнти  відповідають перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» солідарно за зобов’язаннями одне одного, що виникають за договором та 

можуть виникнути за договорами про зміну цього Договору.  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО 

ТЬЮБ», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТА-

ЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» є особами, заінтересованими у вчиненні 

правочину. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та 

від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення змін до деяких законо-

давчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

Мета оцінки – визначення відповідності правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ «ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ» згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Дата оцінки: 11 жовтня 2021 р. 

Дата завершення складання звіту: 18 жовтня 2021 р. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОС-

КОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ» та ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО», складає: 540 000 000,00 (п’ятсот сорок мільйонів) гривень 
 

Найменування об`єкту оцінки 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної фінан-

сової звітності 2020 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 предметом 

правочину, грн.  

Проєкт Договору про надання гарантій між ПУБЛІЧНИМ АКЦІО-

НЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-

КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юри-

дичної особи 05393116) спільно з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» (іденти-

фікаційний код юридичної особи 33668606), ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО 

ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363), АК-

ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОС-

КОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 05393139), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРО-

18 519 346 000,00 2,916 540 000 000,00 



СТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431), ТО-

ВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРО-

СТАЛЬ-ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 

37731681) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ 

ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 14352406)   

ВСЬОГО 18 519 346 000,00 2,916 540 000 000,00 

 

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки. 

На нашу думку, правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: Проєкт Договору про надання гарантій між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТ-

ВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» спільно з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОС-

КОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ», ТОВАРИСТВОМ З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у всіх суттєвих аспектах, виходячи з 

критеріїв, наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідає звичайним ринковим умовам. 
 

 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С.В. 

 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А.Б. 

 

 

 

21 16.12.2021 Наглядова 

рада 

475 953,72 18 519 346 2,57 поставка то-

вару по най-

менуванню, 

асортименту, 

кількості, ціні, 

умовам і тер-

мінам поста-

чання, зазна-

ченим в спе-

цифікаціях до 

даного дого-

вору 

16.12.2021 16.12.2021 http://ntrp.іnterpіpe.bі

z/іnvestors/rozakrutіe

_іnformacіі/osobluva

_іnf_pro_tovarіstvo/ 

Опис: 

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

Товариство) 16 грудня 2021 року (протокол засідання №914), 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 

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. 

Писаржевського, 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 01.02.2019р., укладені в 2020 році між ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП 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 даного договору. 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 475 953,72 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 тис. грн. 

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

вої звітності: 2,570%. 

Інші істотні умови правочину: Товар 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: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №21/0914-14, а саме: визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІ-

ЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів (дода-

ткових угод, додатків, специфікацій до Договору поставки №19/0904 від 01.02.2019 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" в 

2020 році) звичайним ринковим умовам  

Замовник:  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А. Б. 

 

 

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ) 

 

ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО» (Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

№2658-ІІІ, Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №21/0914 про надання послуг від 24 лютого 2021 року з ПУБЛІЧНИМ АК-

ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник), на-

дано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРО-

КАТНИЙ ЗАВОД» та аналізу відповідності 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 2020 році) звичайним ринковим умовам. 

Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ  від 10 вересня 2003 р. 

№1440 та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VІІІ. 

В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість. 

Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення на річних загальних 

зборах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». 

Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід. 

Період дослідження: з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. 

Дата оцінки: 24 листопада 2021 року. 

Дата завершення складання звіту: 02 грудня 2021 року. 

Термін дії звіту: 6 місяців. 

На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-



КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 475 953 717,62  (чотириста сімдесят п’ять мільйонів дев’ятсот п’ятдесят три тисячі сімсот сімнадцять) гривень шіст-

десят дві копійки 

 

Найменування об`єкту оцінки 

Загальна 

кількість 

додаткових 

документів в 

2020 р. 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

2020 р. (грн.) 

Співвідношення 

вартості майна або 

послуг, що є предме-

том правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності  

(у відсотках) 

Ринкова вартість 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, 

грн.  

(з ПДВ / без ПДВ) 

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки 

№19/0904 від 01.02.2019р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-

НИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 

05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (іденти-

фікаційний код юридичної особи 33718431) в 2020 році. 

60 18 519 346 000,00 2,570 475 953 717,62 

ВСЬОГО -  18 519 346 000,00 2,570 475 953 717,62 

 

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 ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2020 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 За-

кону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам. 

 

 

Оцінювач 

 

(підпис) Антонов С.В. 

 

 

Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"  

 

(підпис) 

М.П. 

Антонова А.Б. 

 

 
 

 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

Територія Дніпропетровська обл. за КАТОТТГ 
UA1202001001

0231764 

Організацій-

но-правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво труб, порожнистих профілів і 

фітингів зі сталі 
за КВЕД 24.20 

Середня кількість працівників: 2579 

Адреса, телефон: 49081 м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, (0562) 359-163 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періо-

ду 

На кінець зві-

тного періоду 

1 2 3 4 

    І. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 17 553 3 882 

    первісна вартість 1001 45 177 31 111 

    накопичена амортизація 1002 ( 27 624 ) ( 27 229 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 127 358 251 818 

Основні засоби 1010 4 008 981 3 317 783 

    первісна вартість 1011 6 466 206 3 453 244 

    знос 1012 ( 2 457 225 ) ( 135 461 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 2 042 1 856 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 54 672 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом І 1095 4 210 606 3 575 339 

    ІІ. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 624 761 693 432 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 11 292 102 9 971 443 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 224 770 271 443 

    з бюджетом 1135 201 714 96 842 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 37 123 478 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15 978 2 523 787 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 945 630 620 368 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2 914 25 255 

Усього за розділом ІІ 1195 14 307 869 14 202 570 

    ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 18 518 475 17 777 909 

 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періо-

ду 

На кінець зві-

тного періоду 

1 2 3 4 

    І. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100 000 100 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 595 827 1 283 897 

Додатковий капітал 1410 159 851 159 171 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 19 993 19 993 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 800 557 3 753 418 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 



Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом І 1495 4 676 228 5 316 479 

    ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 262 224 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 2 549 621 2 359 842 

Довгострокові забезпечення 1520 731 590 674 872 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 731 590 674 872 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом ІІ 1595 3 281 211 3 296 938 

    ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 2 374 514 2 290 836 

    товари, роботи, послуги 1615 982 780 834 872 

    розрахунками з бюджетом 1620 20 459 20 782 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 8 177 6 518 

    розрахунками з оплати праці 1630 31 088 25 576 

    одержаними авансами 1635 3 475 421 2 126 459 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 329 335 317 395 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 3 339 262 3 542 054 

Усього за розділом ІІІ 1695 10 561 036 9 164 492 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 18 518 475 17 777 909 

 

 

Керівник    Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

 

Головний бухгалтер   Ірина СОКОЛОВА 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2021 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний пе-

ріод 

За аналогічний 

період попе-

реднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, пос-

луг) 
2000 8 225 588 9 470 237 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених пре-

мій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7 486 179 ) ( 6 803 259 ) 

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

Валовий: 

    прибуток 
2090 739 409 2 666 978 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зо-

бов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 4 390 045 2 628 322 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за спра-

ведливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сіль-

ськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподатку-

вання 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 311 666 ) ( 287 846 ) 

Витрати на збут 2150 ( 631 535 ) ( 638 686 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 4 423 560 ) ( 2 129 250 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 0 2 239 518 

    збиток 2195 ( 237 307 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 741 127 673 765 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 464 085 ) ( 534 869 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 186 ) ( 120 ) 

Інші витрати 2270 ( 416 783 ) ( 2 315 250 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 0 63 044 

    збиток 2295 ( 377 234 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -109 178 -40 139 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після опода-

ткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 0 22 905 

    збиток 2355 ( 486 412 ) ( 0 ) 

 

ІІ. Сукупний дохід 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний пе-

ріод 

За аналогічний 

період попе-

реднього року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 1 038 357 130 331 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -350 287 -155 022 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 688 070 -24 691 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним дохо-

дом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 688 070 -24 691 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 201 658 -1 786 

 

ІІІ. Елементи операційних витрат 

 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний пе-

ріод 

За аналогічний 

період попе-

реднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 6 461 339 7 758 747 

Витрати на оплату праці 2505 573 210 687 753 

Відрахування на соціальні заходи 2510 125 121 156 827 

Амортизація 2515 295 978 441 848 

Інші операційні витрати 2520 5 397 292 813 866 

Разом 2550 12 852 940 9 859 041 

 

 

 

 

 

 

 



ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний пе-

ріод 

За аналогічний 

період попе-

реднього року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 400 000 000 400 000 000 

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

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1,216030 0,057260 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -1,216030 0,057260 

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

 

 

Керівник    Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

 

Головний бухгалтер   Ірина СОКОЛОВА 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2021 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний пе-

ріод 

За аналогічний 

період попе-

реднього року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 7 377 010 9 667 156 

Повернення податків і зборів 3005 926 253 727 952 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 56 153 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 984 358 1 115 374 

Надходження від повернення авансів 3020 164 335 318 225 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточ-

них рахунках 
3025 1 108 2 731 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 204 0 

Надходження від операційної оренди 3040 3 251 8 529 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 6 703 150 4 018 789 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 9 025 477 ) ( 7 904 274 ) 

Праці 3105 ( 438 852 ) ( 596 795 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 186 324 ) ( 221 267 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 483 329 ) ( 579 403 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і збо-

рів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1 569 479 ) ( 1 644 163 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 3 105 027 ) ( 3 884 906 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 850 ) ( 109 662 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрак-

тами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 2 465 227 ) ( 94 559 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -113 840 823 880 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та ін-

шої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 43 5 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 79 020 ) ( 45 363 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та ін-

шої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 49 759 ) ( 64 153 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -128 736 -109 511 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 1 246 519 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприєм-

стві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 1 541 ) ( 2 410 572 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 3 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 52 059 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 641 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємс-

тві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочі-

рніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -54 244 -1 164 053 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -296 820 -449 684 

Залишок коштів на початок року 3405 945 630 1 194 858 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -28 442 200 456 

Залишок коштів на кінець року 3415 620 368 945 630 

 

 

Керівник    Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

 

Головний бухгалтер   Ірина СОКОЛОВА 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕР-

ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТ-

НИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

 

Звіт про власний капітал 
За 2021 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєст-

рований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатко-

вий капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозпо-

ділений 

прибуток 

(непокри-

тий зби-

ток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 100 000 595 827 159 851 19 993 3 800 557 0 0 4 676 228 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 100 000 595 827 159 851 19 993 3 800 557 0 0 4 676 228 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -486 412 0 0 -486 412 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 688 070 0 0 0 0 0 688 070 

Дооцінка (уцінка) необорот-

них активів  

4111 0 1 038 357 0 0 0 0 0 1 038 357 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного до-

ходу асоційованих і спільних 

підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 -350 287 0 0 0 0 0 -350 287 

Розподіл прибутку:  4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



Виплати власникам  

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, на-

лежна до бюджету відповідно 

до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних (ці-

льових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених ак-

цій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених ак-

цій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної вар-

тості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -680 0 439 273 0 0 438 593 

Придбання (продаж) неконт-

рольованої частки в дочір-

ньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 688 070 -680 0 -47 139 0 0 640 251 

Залишок на кінець року  4300 100 000 1 283 897 159 171 19 993 3 753 418 0 0 5 316 479 

 

Керівник    Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

Головний бухгалтер   Ірина СОКОЛОВА 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стан-

дартів фінансової звітності 
 

ПРИМІТКИ 

до річної фінансової звітності за 2021 рік 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 
 

 
ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСО-

ВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р. 

 

1. Керівництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-

КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") несе відповідальність за підго-

товку фінансової звітності, що достовірно відображає фінансове становище Товариства станом на 31 грудня 2021 

року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився цією датою, 

згідно Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ) 

2. При підготовці фінансової звітності згідно МСФЗ керівництво несе відповідальність за: 

- вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування; 

- застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; 

- дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ в примітках до фінансової зві-

тності Товариства; 

- підготовку фінансової звітності згідно МСФЗ, виходячи із допущення, що Товариство продовжуватиме 

свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке продовження не буде правомірним; 

- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх відносин і операцій між пов'язаними сторонами; 

- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або ро-

зкриття; 

- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були або, можливо, будуть в найближчому 

майбутньому; 

- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені кері-

вництва. 

3. Керівництво Товариства також несе відповідальність за: 

- розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю; 

- ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства і стандартів бухгалтерського обліку України; 

- трансформацію фінансової звітності відповідно до стандартів МСФЗ; 

- вживання заходів в рамках своєї компетенції для захисту активів Товариства; 

- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 

 

 

Від імені керівництва ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ": 

 

 

 

 

 

Директор з фінансів та економіки _____________ Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

 

 

 

Головний бухгалтер             ________________ Ірина СОКОЛОВА 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.  

 

Основна інформація про Товариство. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТ-

НИЙ ЗАВОД" зареєстровано 28 грудня 1994 р. 

Юридична адреса Товариства 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 

Протягом 2021 року ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" здійснювало наступні види діяльності: 

24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі 

24.10 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

85.32 – Професійно-технічна освіта 

Середня кількість працівників на підприємстві за звітний період складала 2 179 чоловік. 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - це сучасне підприємство, одне з найбільших у галузі на Україні, має сучасне 

обладнання, технології, способи забезпечення й контролю якості сталевих труб, коліс, бандажів, кільцевих виробів, 

а по виробництву деяких видів продукції - єдине в Україні. 

 

Основа підготовки річної фінансової звітності. 

Представлена фінансова звітність  підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової 

звітності (далі – МСФЗ). 

Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю Товариства станом на 31 грудня 2021 р. 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" також підготувало консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ для 

Товариства та її дочірніх підприємств за 2021 рік. 

Фінансова звітність підготовлена у відповідності до принципів нарахування та історичної вартості, за ви-

нятком статті "Основні засоби", які обліковуються за справедливою вартістю. Випадки відхилення від принципу 

історичної вартості розкрито у відповідних розділах Приміток до фінансової звітності. 

Фінансова звітність Товариства  підготовлена на підставі послідовного дотримання облікової політики. 

Фінансова звітність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" включає: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан); 

- Звіт про фінансовий результат (Звіт про сукупний дохід); 

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); 

- Звіт про власний капітал; 

- Примітки до фінансової звітності. 

 

Ця річна фінансова звітність підписана керівництвом 12.01.2022 року.  

 

Функціональна валюта та валюта подання. 

Ця фінансова звітність складена в національній валюті України, яка є функціональною валютою та валю-

тою подання звітності. Усі суми, відображені у фінансовій звітності подаються в тисячах гривень. 

 

Операційне середовище. 

Товариство здійснює свою діяльність в Україні. Економіка України є відкритою, недиверсифікованою та 

вважається ринковою з ознаками перехідної, має критичну залежність від світових цін на сировинні товари та ни-

зьку ліквідність на міжнародному ринку капіталу. 

Нестабільність політичної та економічної ситуації в Україні, що розпочалась наприкінці 2013 року та приз-

вела до погіршення державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, підви-

щення темпів інфляції  та девальвації національної валюти по відношенню до основних іноземних валют спостері-

галась у 2020 та 2021 роках, хоча і була значно менш вираженою порівняно з попередніми періодами. 

У 2021 році Україна зіткнулася зі значними погашеннями державного боргу, що вимагало мобілізації знач-

ного внутрішнього та зовнішнього фінансування в умовах дедалі складнішого фінансового середовища для ринків, 

що розвиваються. 

Збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навесні 2014 року, 

не закінчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються під контролем самопроголошених респуб-

лік, і українська влада в даний час не має можливості повною мірою забезпечити застосування українського зако-

нодавства на території даних областей. У березні 2014 року ряд подій в Криму призвів до приєднання Республіки 

Крим до Російської Федерації, яке не було визнано Україною та багатьма іншими країнами. В результаті цього 

здійснення діяльності в країні пов'язане з ризиками, які нетипові для інших країн. 

У 2021 році індекс інфляції становив 10,0% у порівнянні із 5,0% у 2020 році. 

Станом на 31 грудня 2021 року офіційний обмінний курс гривні до долара США становив 27,3 гривні за 1 

долар США порівняно з 28,3 гривні за 1 долар США станом на 31 грудня 2020 року. 

Окрім того, ступінь невизначеності щодо макроекономічної ситуації в Україні залишається високим, у силу 

існування значної суми державного боргу, яка підлягає погашенню, що вимагає мобілізації суттєвого внутрішнього 



та зовнішнього фінансування в умовах, коли на ринках країн, які розвиваються, виникає все більше проблем із 

джерелами фінансування. Водночас Україна успішно пройшла через період президентських та парламентських ви-

борів. Усі новобрані органи влади продемонстрували свої наміри у питання запровадження реформ для стимуляції 

економічного зростання із одночасним забезпеченням макро-фінансової стабілізації та лібералізації економічного 

середовища. Ці зміни призвели, окрім іншого, до підвищення довгострокового рейтингу дефолту емітента в інозем-

ній та національній валюті, присвоєного Україні рейтинговим агентством Fіtch, із показником "В-" до "В", із пози-

тивним прогнозом. Подальше економічне зростання залежить, великою мірою, від успіху українського уряду в реа-

лізації запланованих реформ та ефективного співробітництва з Міжнародним валютним фондом.  

Крім цього, в перші місяці 2020 року спостерігалось значне потрясіння на світовому ринку, викликане спа-

лахом гострої респіраторної хвороби COVІD-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призвело до того, що 

Всесвітня організація охорони здоров'я у березні 2020 року оголосила про початок пандемії. Протягом 2021 року 

пандемія COVІD- 19 продовжували мати значний вплив на економіку України. Проте, на фоні виконання плану 

вакцинації населення скасування значної кількості обмежень, що пов’язані із COVІD 19 та глобальної економічної 

рецесії, спричиненої пандемією COVІD-19, спостерігається відновлення економіки України. 

Управлінський персонал оцінив вплив COVІD-19 на знецінення активів Товариства, її доходи від реалізації, 

Товариства генерувати достатній грошовий потік для своєчасного погашення зобов’язань, та можливість продов-

жувати свою діяльність в осяжному. На дату випуску цієї фінансової звітності, вплив COVІD-19 на діяльність То-

вариства не був суттєвим. Остаточний вплив COVІD-19 залежить від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, 

кінцеве географічне поширення та тяжкість нових штамів вірусу, наслідки урядових та інших заходів, спрямованих 

на запобігання поширенню вірусу, розвиток ефективних методів лікування, тривалість спалаху, дії, вжиті держав-

ними органами, клієнтами, постачальниками та іншими третіми сторонами, наявність робочої сили, а також терміни 

та ступінь відновлення нормальних економічних умов та умов роботи. Керівництво продовжує докладати зусиль 

для виявлення, управління та пом'якшення впливу пандемії COVІD-19 на економіку Товариства; однак існують фа-

ктори, які не відомі чи не контролюються, включаючи тривалість та тяжкість цього спалаху, будь-який такий поді-

бний спалах, а також подальші урядові та регуляторні заходи. 

У березні-квітні та жовтні-листопаді 2021 року Росія почала збирати війська та військову техніку біля ко-

рдону з Україною, що представляє собою найвищу мобілізацію з моменту анексії Криму в 2014 році. До грудня 

2021 поблизу кордону з Україною було розміщено орієнтовно понад 100 тис. російських військовослужбовців. Ба-

гато західних урядів закликали своїх громадян покинути Україну. У той же час російський уряд неодноразово за-

перечував, що має будь-які плани вторгнення в Україну. Керівництво стежить за розвитком поточної ситуації і, за 

необхідності, наскільки це можливо, вживає заходів для мінімізації будь-яких негативних наслідків. Подальший 

негативний розвиток цих подій буде описано у Примітці 26 "Події після звітного періоду". 

Хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності 

діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі 

може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки 

якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського 

персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товари-

ства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Ця фінансо-

ва звітність не включає коригувань у зв’язку з невизначеністю оцінки ефекту цього впливу, що може вплинути на 

майбутні операції 

 

Принцип безперервності діяльності. 

Фінансова звітність підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає, що То-

вариство буде продовжувати свої операції в найближчому майбутньому, а також зможе реалізувати свої активи і 

погасити свої зобов'язання в ході звичайної діяльності. Таким чином, керівництво Товариства  вважає, що викори-

стання принципу безперервної діяльності є доречним в даних обставинах. 

При цьому, на дату затвердження звітності Товариство залежить від впливу нестабільної економіки у краї-

ні. В результаті виникає суттєва невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції та можливість відшкоду-

вання вартості активів Товариства, її можливість погашати свої борги в міру настання строків їх сплати. Товариство 

напряму залежить від чинного законодавства та змін у ньому. Мова, насамперед, йде про податкове, митне, корпо-

ративне та інше господарське законодавство. Зміна ставок ввізного мита на імпорт певних товарів на митну терито-

рію України шляхом внесення змін до Митного тарифу України можуть суттєво вплинути на вартість продукції та 

прибутковість господарської діяльності товариства. Зміни у корпоративному та іншому господарському законодав-

стві також впливають на діяльність товариства. 

Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизна-

ченості. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені. 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ. 

 

Перерахунок іноземних валют. 

Операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом, 

що діє дату здійснення операції (на дату визнання активів). Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній 

валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсом, що діє дату балансу. Всі курсові різниці, що виника-

ють від такого перерахунку, відображаються у прибутках та збитках. Немонетарні статті, які оцінюються за первіс-

ною вартістю в іноземній валюті, обліковуються за курсом, діючим на початок дня дати їх виникнення. 

Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, обліковуються за кур-

сом, що діє на дату визначення справедливої вартості. 

 

Основні засоби. 

Після первинного визнання за собівартістю основні засоби оцінюються за справедливою вартістю на дату 

переоцінки за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.  

Переоцінка здійснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих розбіжностей між справедли-

вою вартістю переоціненого активу та його балансовою вартістю. При проведенні переоцінки основних засобів, 

накопичена амортизація елімінується проти первісної вартості об’єкту і така чиста вартість порівнюється із перео-

ціненою вартістю об’єкта. 

Збільшення балансової вартості, що виникає внаслідок переоцінки, відноситься до іншого сукупного дохо-

ду та накопичується в складі резерву з переоцінки в складі власного капіталу в балансі, за винятком сум, що ком-

пенсують зменшення вартості активу, раніше відображеного у прибутках та збитках. В цьому випадку сума збіль-

шення вартості такого активу відображається у прибутках та збитках. Зменшення балансової вартості відобража-

ється у звіті про сукупний дохід за винятком випадків, коли зменшення балансової вартості компенсує попередні 

збільшення балансової вартості цих же активів і відображається через зменшення резерву переоцінки. Дооцінка 

основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобів 

пропорційно нарахованій амортизації. Після вибуття активу відповідна сума, включена до резерву переоцінки, пе-

реноситься до складу нерозподіленого прибутку. 

Первісна вартість основного засобу складається з ціни придбання або вартості будівництва, інших прямих 

витрат для введення активу в експлуатацію, витрат на позики та очікуваних витрат на виведення активу з експлуа-

тації. Ціна купівлі або вартість будівництва основного засобу являє собою суму сплачених коштів та справедливу 

вартість іншої винагороди, понесеної в ході придбання основного засобу.  

Об’єкт основних засобів вибуває після його реалізації або коли одержання економічних вигод від його по-

дальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у зв’язку з вибуттям активу 

(розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються 

до прибутків та збитків за рік у якому актив був знятий з обліку. 

Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів аналізують-

ся наприкінці кожного звітного року й коригуються в разі необхідності. 

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом протягом корисного строку викори-

стання активу. Амортизація основних засобів розраховується з урахуванням таких термінів корисного використан-

ня активів: 

 

Будівлі  5-80 років 

Машини та обладнання  3-45 років 

Транспортні засоби та інші основні засоби 3-25 років 

Інструменти та інвентар       3-28 років 

Інші основні засоби         3-25 років 

 

Витрати на капітальні реконструкції та ремонти складаються з вартості активів, що заміщують існуючий, 

або частини активу, витрат на діагностику та огляд. Коли актив або частина активу, що амортизується окремо, спи-

сується та заміщується іншим та, ймовірно, що Товариство в подальшому отримуватиме майбутні економічні ви-

годи від цього активу, то витрати капіталізуються. Якщо частина активу не обліковується як окремий компонент, то 

для оцінки балансової вартості заміщеного списаного активу використовується вартість активу, що заміщує існую-

чий. Усі інші витрати з ремонту відносяться до витрат в тому періоді, коли вони фактично понесені. 

 

Витрати на позики. 

Витрати на позики, що прямо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного 

активу капіталізуються протягом будівництва до моменту, коли активи стають придатними до їх запланованого 

використання (комерційного виробництва). У разі, якщо позика отримана спеціально для фінансування проекту, 

понесені процентні витрати капіталізуються як частина вартості створеного активу. У разі наявності у коротко-

строковому періоді надлишкових фінансових ресурсів від отриманої позики, дохід, що виникає від цих коштів ка-

піталізується та зменшує суму капіталізованих витрат за цією позикою. У разі, коли використані на фінансування 



конкретного проекту кошти складають частину позик загального призначення, сума відсотків до капіталізації роз-

раховується з використанням середньозваженої ставки всіх пов’язаних з проектом відсоткових позик Товариства за 

період. Всі інші витрати на позику відносяться до витрат періоду, коли вони понесені. 

Витрати на позики складаються з процентних та інших витрат, що несе Товариство у зв’язку з отриманням 

позики. 

 

Нематеріальні активи. 

Нематеріальні активи в основному складаються з програмного забезпечення. Після первісного визнання 

нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених зби-

тків від знецінення. Терміни та методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового 

року. 

Амортизація нематеріальних активів розраховується прямолінійним методом протягом очікуваного терміну 

корисного використання, що оцінюється для кожного з типів нематеріальних активів окремо і становить від 2 до 9 

років. Строки і порядок амортизації нематеріальних активів аналізуються, як мінімум, наприкінці кожного звітного 

року. Балансова вартість нематеріальних активів переглядається на предмет зменшення корисності, коли події або 

зміни умов використання вказують на те, що балансова вартість таких активів не може бути відшкодована. 

 

Зменшення корисності нефінансових активів. 

На кожну звітну дату Товариство проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності ак-

тивів. За наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічного тестування Товариство визначає суму 

відшкодування активу. Сума відшкодування активу є більшою із двох величин: справедливої вартості активу або 

одиниці, що генерує грошові потоки, за мінусом витрат на реалізацію і цінності від його використання. 

Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надхо-

дження коштів і таке надходження коштів, в основному, не залежить від інших активів або груп активів. 

Коли балансова вартість активу чи одиниці, що генерує грошові потоки, перевищує суму його відшкоду-

вання, вважається, що корисність активу зменшилася, і його вартість списується до суми відшкодування. При оцін-

ці вартості використання, очікувані грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з використанням 

ставки дисконту до оподатковування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й ризики влас-

тиві цьому активу. При визначені справедливої вартості за мінусом витрат на реалізацію, використовується відпо-

відна модель оцінки.  

Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутках та збитках, окрім майна попередньо переоціне-

ного, вартість переоцінки якого відображалась у власному капіталі. У цьому випадку зменшення корисності активів 

визнається у власному капіталі (зменшення резерву переоцінки) у сумі, що не перевищує суму попередньої дооцін-

ки. 

На кожну звітну дату здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від зменшення корисності, ви-

знаний щодо активу раніше, вже не існує, або зменшився. При наявності таких ознак Товариство оцінює суму від-

шкодування активу. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, сторнується в 

тому випадку, якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми відшкодування активу з моменту 

визнання останнього збитку від зменшення корисності. У такому випадку балансова вартість активу збільшується 

до суми його відшкодування. Збільшена балансова вартість активу внаслідок сторнування збитку від зменшення 

корисності не повинна перевищувати балансову вартість (за мінусом амортизації), яку б визначили, якщо збитки від 

зменшення корисності активу не визнались в попередні роки. Сторнування збитку від зменшення корисності ви-

знається у прибутках та збитках за винятком випадків, коли актив відображається за переоціненою вартістю. У та-

ких випадках сторнування відображається як дооцінка. 

 

Фінансові активи. 

Фінансові активи первісно визнаються Товариством за справедливою вартістю плюс транзакційні витрати. 

Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток 

при початковому визнанні визнається лише тоді, коли існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, і 

при цьому справедлива вартість визначається за подібними угодами на ринку або методом оцінки, який базується 

на відкритих ринкових даних 

В подальшому фінансові активи оцінюються: 

- за амортизованою собівартістю (бізнес – модель Holdto Collect); 

- за справедливою вартістю з відображенням змін через інший сукупний дохід - FVOCІ (бізнес – модель 

Holdto Collectand Sell); або 

- за справедливою вартістю з відображенням змін через прибуток або збиток – FVTPL. 

З метою визначення класифікації та принципів обліку фінансових активів, Товариство проводить класифі-

каційний тест характеристик контрактних грошових потоків фінансових активів (чи складають контрактні потоки за 

фінансовими активами лише погашення основної суми та відсотків за активом) та визначає бізнес-модель управ-

лення фінансовими активами. 



Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання обох зазна-

чених нижче умов: 

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для 

одержання договірних грошових потоків (Holdto Collect);  

- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами ос-

новної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

Товариство групує свої фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю, за наступними 

категоріями: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів, інша дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, фінансові інвестиції. 

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі одночасного 

дотримання обох зазначених нижче умов: 

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одержання дого-

вірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів (Holdto Collectand Sell);  

- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами ос-

новної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не оцінюється 

за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. 

Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Менеджмент має право на 

власний розсуд прийняти безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході подальших змін у 

справедливій вартості інвестиції в інструмент власного капіталу, який не утримується для продажу.  

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається фінансовим активом одноча-

сно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, коли Товариство набуває безумовне юри-

дичне право отримати грошові кошти, та оцінюється за справедливою вартістю в момент визнання.  

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості відноситься заборгованість дебіторів, яка не вклю-

чена в дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, але повинна відображатися у складі оборотних 

активів.  

Визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи аналогічних фінансових 

активів) припиняється у випадку: 

а) закінчення строку дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу; 

б) якщо Товариство передало права на отримання грошових потоків від активу з одночасним прийняттям 

на себе зобов’язання їх виплатити у повному обсязі третій особі без суттєвих затримок за угодою про передачу, і 

при цьому: 

- Товариство також передало в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням активами; 

- або Товариство не передало та не залишило в основному всі ризики та вигоди володіння активом, але 

припинило здійснювати його контроль. 

Коли Товариство передало права на одержання грошових коштів від активів або коли ним укладено угоду 

про передачу, але при цьому не передані і не утримані переважно всі ризики та вигоди від активу, а також не пере-

даний контроль над активом, актив визнається в межах безперервної участі Товариства в активі. У цьому випадку 

Товариство також визнає пов’язане з цим зобов’язання. Переданий актив та відповідне зобов’язання оцінюються на 

тій основі, що відображає права та обов’язки, які залишаються за Товариством. 

Фінансові активи обліковуються за мінусом резерву під очікувані збитки. У випадку суттєвого зростання 

кредитного ризику за фінансовим активом на звітну дату та/або настання безпосереднього випадку знецінення, То-

вариство розраховує резерв під очікувані кредитні збитки на весь строк дії фінансового активу. Якщо станом на 

звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав суттєвого зростання з моменту первісного ви-

знання, то резерв під очікувані збитки розраховується Товариством виходячи з 12-місячних очікуваних кредитних 

збитків зі звітної дати. У випадку, якщо за такими активами контрактний строк дії є меншим за 12 місяців, то резерв 

визначається виходячи з очікуваних збитків протягом такого контрактного строку. 

Дебіторська заборгованість  у фінансовій звітності відображається за мінусом резерву під очікувані кре-

дитні збитки. 

Резерв під очікувані кредитні збитки (резерв сумнівних боргів) щодо дебіторської заборгованості визнача-

ється на дату звітності з застосуванням матричного підходу класифікації дебіторської заборгованості у розрізі ок-

ремих її видів щодо строків її непогашення з використанням відповідної ставки відсотка для створення резерву. 

Ставка резервування для кожного строку непогашення визначається на підставі історичної інформації щодо про-

строчень та списань дебіторської заборгованості, але також враховує очікувані зміни в погашенні дебіторської за-

боргованості внаслідок макроекономічних змін, платоспроможності та поведінці дебіторів тощо. Товариство на 

регулярній основі (принаймні, раз на рік) здійснює аналіз актуальності застосованих ставок резервування та, за не-

обхідності, переглядає їх. 

У разі наявності ознак знецінення окремих сум дебіторської заборгованості резерв сумнівних боргів під та-

кі суми розраховується на підставі індивідуального розрахунку, що враховує обставини та можливість отримання 

коштів від цих контрагентів. 



Зміна балансової вартості резерву сумнівних боргів відображається у складі інших операційних витрат або 

доходів (відповідно для збільшення або зменшення резерву протягом звітного періоду). 

 

Фінансові зобов’язання. 

Фінансові зобов’язання класифікуються Товариством у розрізі наступних груп: фінансові зобов’язання за 

справедливою вартістю через прибуток та збиток, кредити та запозичення та деривативи. Товариство визначає кла-

сифікацію своїх фінансових зобов’язань при первісному визнанні. 

При первісному визнанні всі фінансові зобов’язання визнаються за справедливою вартістю та, у випадку 

кредитів та запозичень, з урахуванням прямих витрат, пов’язаних з операцією. 

Після первісного визнання кредити та позики обліковуються за амортизованою вартістю з використанням 

методу ефективної ставки відсотку. 

Прибутки та збитки визнаються у звіті про сукупний дохід при списанні зобов’язання та під час амортизації 

зобов’язання за методом ефективної ставки відсотку. Амортизована вартість розраховується з урахуванням премії 

або дисконту, наданих при придбанні, та доходів чи витрат, що включаються у розрахунок ефективної ставки від-

сотку. Амортизація за методом ефективної ставки відсотку включається до фінансових витрат у звіті про сукупний 

дохід. 

Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення строку по-

гашення відповідного зобов’язання. 

При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же кредитором на 

суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, визнання первіс-

ного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій ва-

ртості зобов’язань у звіті про сукупний дохід. 

 

Запаси. 

Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економіч-

ні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. 

 Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). 

 Оцінка запасів здійснюється Товариством на трьох етапах руху запасів у виробничому  циклі підприємс-

тва: 

- при надходженні запасів; 

- при вибутті запасів; 

- на дату складання фінансової звітності. 

Придбані( отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Первісна вар-

тість запасів є собівартістю запасів, яка складається з ціни придбання, суми ввізного мита та суми інших податків, 

витрат на транспортування, вартості робіт з навантаження та розвантаження, інших витрат, які безпосередньо 

пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вини придатні для використання у запланованих 

цілях. 

При відпуску запасів у виробництво, продажу  та іншому вибутті оцінку  проводити за  методом ФІФО, 

оцінка вибуття для незавершеного виробництва,  напівфабрикатів та готової продукції здійснюється за методом 

середньозваженої собівартості.     

На дату балансу в бухгалтерському обліку підприємства запаси відображаються за найменшою з двох оці-

нок: за собівартістю чи чистою вартістю реалізації. 

Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вира-

хуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва і реалізацію. 

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу: 

- очікувана ціна їх продажу знизилася; 

- продукція (товари) залежалися і не користуються попитом у покупців; 

- продукція (товари) частково втратили свою первісну вартість; 

- запаси іншим чином втратили первісно очікувану  економічну вигоду. 

Уцінка вартості запасів здійснюється шляхом створення резерву (забезпечення) знецінення запасів. 

Нарахування резерву здійснюється на кінець кожного звітного періоду, виходячи з оцінки чистої вартості 

реалізації. 

Для цілей аналізу наявності знецінення запасів вони поділяються на дві категорії: 

категорія 1 – запаси ціни реалізації яких є відносно доступними. Для розрахунку чистої вартості реалізації 

використовуються найбільш надійні ресурси, які є в наявності на дату оцінки: прайс-листи, тарифи, економічні  

огляди, дані аукціонів тощо. При цьому враховуються події після звітної дати, які надають додаткову інформацію 

про умови, які існували на кінець звітного періоду. У разі отримання інформації про реалізацію (чи майбутню реа-

лізацію) запасів по ціні нижче собівартості, такі запаси знецінюються до чистої вартості реалізації на дату балансу.  

категорія 2 –  запаси за якими досить складно знайти у вільному доступі ринкові ціни. Виявленням то-

варно-матеріальних цінностей, що підлягають уцінці за категоріями паливно-мастильних матеріалів, проволоки, 

заготовки та лому, а також проведенням їх уцінки займаються постійно діючі комісії по оцінці вартості. 



Чиста вартість реалізації сировини та матеріалів, які використовуються в процесі виробництва готової 

продукції, базується на ринковій ціні реалізації цієї готової продукції.  

Якщо на дату складання фінансової звітності собівартість запасів перевищує чисту вартість реалізації, То-

вариство здійснює знецінення запасів. Знецінення запасів визначається за кожним номенклатурним номером.  

 

Оренда. 

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналізі змісту 

угоди. При цьому на дату початку угоди потрібно встановити, чи залежить її виконання від використання конкре-

тного активу або активів, і чи переходить право користування активом у результаті цієї угоди. На початку строку 

оренди  Товариство як орендар визнає актив з права використання та орендне зобов'язання щодо оренди терміном 

більше 12 місяців та з вартістю орендованого активу, що перевищує межу 5,000 доларів за офіційним обмінним 

курсом НБУ на дату укладання договору. 

 Товариство, як орендодавець, класифікує оренду як фінансову за наявності таких ознак: 

∙ оренда передає орендареві право власності на базовий актив, наприкінці строку оренди; 

∙ орендар має можливість придбати базовий актив за ціною, що, як очікується, буде достатньо нижчою за 

справедливу вартість на дату, коли можливість може бути реалізовано, щоб існувала обґрунтована впевненість на 

дату початку дії оренди в тому, що можливість буде реалізовано; 

∙ строк оренди становить більшу частину строку економічної експлуатації базового активу, навіть якщо 

право власності не передається; 

∙ на дату початку дії оренди теперішня вартість орендних платежів дорівнює принаймні в основному всій 

справедливій вартості базового активу та 

∙ базовий актив має такий спеціалізований характер, що тільки орендар може використовувати його, не 

здійснюючи значних модифікацій. 

Вся інша оренда класифікується Товариством як операційна щодо орендних угод, в яких Товариство ви-

ступає в якості орендодавця. 

Товариство не розрізняє операційну та фінансову оренду за угодами, в яких воно виступає в якості оренда-

ря, оскільки МСФЗ 16 передбачає уніфікований облік орендних операцій, в яких Товариство виступає в якості оре-

ндаря. 

 

Забезпечення. 

Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє зобов’язання (юридичне або конструктивне) 

внаслідок минулої події, і існує імовірність, що для погашення зобов’язання відбудеться вибуття ресурсів, котрі 

втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути достовірно оцінена. В разі існування декількох 

аналогічних зобов’язань, імовірність вибуття ресурсів під час розрахунків визнається з урахуванням класу зо-

бов’язань загалом. Якщо Товариство передбачає отримання відшкодування деякої частини або всіх резервів, на-

приклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли 

отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у звіті про звіті 

про прибутки та збитки за вирахуванням відшкодування. Якщо сума резерву розраховується з використанням гро-

шових потоків, визначених для погашення існуючого зобов’язання, його балансова вартість є приведеною вартістю 

таких грошових потоків. 

 

Виплати працівникам. 

Витрати на заробітну плату, внески до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, опла-

чувані річні відпустки та лікарняні, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому відповідні 

послуги надавались працівниками Товариства. 

Товариство здійснює на користь своїх працівників передбачений законодавством єдиний соціальний внесок 

до пенсійного фонду України. Внесок розраховується як процент від поточної валової суми заробітної плати  та 

відноситься на витрати по мірі його здійснення. 

Товариство бере участь в обов’язковому державному пенсійному плану із встановленими виплатами, який 

передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпеч-

ними для здоров’я  умовами. Згідно з колективними угодами між Товариством та її працівниками, Товариство та-

кож має зобов’язання одноразових платежів своїм працівникам після виходу на пенсію за певних умов, а також 

платежів до ювілейних дат. 

Забезпечення, визнане в балансі у зв’язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами на звітну дату. 

Зобов'язання за пенсійним планом із встановленими виплатами розраховуються щороку незалежними актуаріями за 

методом прогнозованої умовної одиниці. Приведена вартість зобов’язання визначається шляхом дисконтування 

розрахункового майбутнього вибуття коштів із використанням ринкової доходності державних облігацій, строк 

погашення яких приблизно відповідає строку вказаного зобов’язання . 

Актуарні прибутки та збитки, які виникають у результаті досвіду внесення коригувань та змін в актуарні 

припущення, відносяться до інших сукупних доходів того періоду, у якому вони виникають. Витрати на вартість 

послуг минулих періодів визнаються у складі звіту про прибутки та збитки. 



 

Доходи. 

При укладанні контракту Товариство оцінює товари чи послуги, обіцяні в контракті з замовником, і визна-

чає їх як зобов'язання до виконання, які можуть бути представлені як:  

1) товари чи послуги (або сукупність товарів чи послуг), які є різними;  

2) серія окремих товарів або послуг, які є по суті однаковими та мають однакову схему передачі замовнику. 

Дохід від реалізації товарів/ послуг визнається коли (або у міру того, як) Товариство задовольняє зо-

бов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу клієнтові. Актив передається, коли (або у міру 

того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.  

Товариство передає контроль над товаром або послугою з плином часу, і, отже, задовольняє зобов’язання 

щодо виконання та визнає дохід з часом, якщо виконується один з таких критеріїв:  

- клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Товариством  у процесі виконання;  

- виконання Товариством договору створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене виробництво), 

який контролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу; 

- виконання Товариством договору не створює активу з альтернативним використанням для Товариства і 

Товариство має юридично обов’язкове право на отримання платежу за виконання, завершене до сьогодні. 

У всіх інших випадках дохід визнається в певний момент часу, коли  зобов’язання щодо виконання повні-

стю виконано. 

Дохід (виручка) Товариства включає: 

- дохід від продажу готової продукції за прямим договорами; 

- дохід від продажу готової продукції за договорами комісії; 

- дохід пов’язаний з наданням послуг. 

Дохід від реалізації визнається в сумі грошової винагороди, на яку Товариство очікує мати право в обмін на 

передачу домовлених товарів чи послуг (задоволення зобов’язань до виконання за контрактом).  

Дохід від реалізації визнається у звіті про фінансовий результат за вирахуванням податку на додану вар-

тість, інших непрямих податків і очікуваних знижок (якщо такі пропонуються). 

Товариство проводить оцінку своїх доходів за спеціальними критеріями, за якими визначається, чи вона 

виступає як принципал або агент.  

Процентні доходи визнаються при нарахуванні процентів (з використанням методу ефективного відсотка, 

який являє собою відповідну ставку, яка застосовується для дисконтування очікуваних майбутніх надходжень гро-

шових коштів протягом очікуваного строку корисної служби фінансового інструменту до балансової вартості фі-

нансового активу). Процентний дохід включається до фінансового доходу у звіті про сукупний дохід. 

 

Податок на прибуток. 

Податок на прибуток відображений у фінансовій звітності відповідно до положень податкового законодав-

ства, що діють або оголошені на звітні дати. Податок на прибуток включає поточний та відстрочений податок і ви-

знається у прибутках та збитках, якщо тільки він не стосується операцій, що визнаються в тому ж або іншому пері-

оді у іншому сукупному доходу або у капіталі. 

Поточний податок являє собою суму, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або відш-

кодована ними виходячи із сум оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. У 

2020-2021 роках ставка податку на прибуток була на рівні 18%. Менеджмент періодично здійснює оцінку статей, 

що включені до податкових декларацій, і нараховує, в разі необхідності, забезпечення, в ситуаціях, де можливе не-

однозначне тлумачення вимог законодавства. 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на балансову дату по всіх 

тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю, відображеною для 

цілей фінансової звітності. 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, за винят-

ком: 

- ситуацій, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає від первісного визнання гудвілу, активу чи 

зобов’язання від господарської операції, яка не є об’єднанням підприємств, та під час здійснення операції не впли-

ває ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та 

- щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, коли мож-

на контролювати час сторнування тимчасової різниці, й існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнова-

на в найближчому майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць та перенесених 

на наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків, у сумі майбутнього 

ймовірного оподатковуваного прибутку, проти якого можна використати неоподатковувані тимчасові різниці, а 

також перенесені на наступні періоди невикористані податкові активи та невикористані податкові збитки, за виня-

тком: 



- ситуацій, коли відстрочений податковий актив, пов’язаний з неоподатковуваними тимчасовими різницями 

від первісного визнання активу чи зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням підприємств, та під 

час здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); і 

- щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, за 

винятком ситуацій, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і 

буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю. 

На кожну звітну дату Товариство переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і змен-

шує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього оподатковуваного прибутку, 

що дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податкового активу. Невизнані раніше від-

строчені податкові активи переоцінюються Товариством на кожну дату балансу і визнаються тоді, коли виникає 

ймовірність одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений 

податковий актив. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками, застосування яких 

очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашенні зобов’язання, на основі діючих або оголо-

шених (і практично прийнятих) на дату балансу податкових ставок і положень податкового законодавства. 

Відповідно до положень Податкового кодексу України ставка податку на прибуток з 1 січня 2021 р. - 18%. 

Відстрочений податок, що стосується статей, визнаних безпосередньо у капіталі, визнається у складі іншо-

го сукупного доходу в звіті про сукупний дохід. 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку при наявності 

повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, що 

виникають у одного суб’єкта господарювання та в межах компетенції одного податкового органу. 

 

Умовні зобов’язання. 

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності за виключенням випадків, коли існує висока 

ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде необхідним вибуття ресурсів, що втілюють у собі економіч-

ні вигоди, і можна достовірно визначити суму цього вибуття. Інформація про умовні зобов’язання розкривається, за 

винятком випадків, коли ймовірність вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є низькою. 

 

 Інвестиції в дочірні підприємства. 

Дочірні підприємства – це підприємства, у яких ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" володіє більше ніж половиною 

прав голосу або повноваженням визначати фінансову і операційну політику підприємства згідно зі статутом чи до-

говором з метою отримання економічних вигід. Наявність та вплив прав голосу розглядаються при оцінці контролю 

Товариством над іншим підприємством. В окремій фінансовій звітності Товариство відображає інвестиції в дочірні 

підприємства за методом участі в капіталі. 

 

Оцінка справедливої вартості. 

Товариство оцінює фінансові інструменти (похідні інструменти) та нефінансові активи (основні засоби та 

інвестиційну нерухомість) за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажу активу чи сплачена при передачі зо-

бов’язання у ході звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка передбачає, що угода з метою 

продажу активу чи зобов’язання здійснюється на ринку, який є основним для даного активу чи зобов’язання, чи при 

відсутності основного ринку, на ринку, який є найбільш вигідним у відношенні до даного активу чи зобов’язання. 

У Товариства має бути доступ до основного чи найбільш вигідного ринку. 

Справедлива вартість активу чи зобов’язання оцінюється з використанням допущень, які використовуються 

учасниками ринку при встановленні ціни на актив чи зобов’язання за умовою, що учасники ринку діють у своїх 

найкращих економічних інтересах. 

Оцінка справедливої вартості нефінансового активу приймає до уваги можливість учасника ринку генеру-

вати економічні вигоди або з метою найкращого чи найбільш ефективного використання активу, чи з допомогою 

продажу іншому учаснику ринку, який би використовував даний актив найкращим чи найбільш ефективним спо-

собом. 

Усі активи чи зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю чи справедлива вартість яких розк-

ривається у фінансовій звітності, класифікуються за ієрархією справедливої вартості на підставі даних найбільш 

низького рівня, який є значним для оцінки справедливої вартості в цілому: 

Рівень 1 – Цінові котирування активних ринків для ідентичних активів чи зобов’язань 

Рівень 2 – Модель оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які віднесено до 

найбільш низького рівня, є  прямо чи побічно спостерігаються на ринку 

Рівень 3 – Моделі оцінки, у яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які віднесено до 

найбільш низького рівню ієрархії, не спостерігаються на ринку. 

 

 

 



3. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ. 

 

Підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФЗ потребує від керівництва використання профе-

сійних суджень, оцінок та суджень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, доходів та витрат, а також 

на включенні у звітність пояснення відносно умовних активів та зобов’язань.  

судження та оцінки відносяться, в основному, до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцінки 

запасів, визнання та оцінки забезпечень, ймовірності отримання майбутніх економічних вигод. Ці оцінки базуються 

на інформації, що була відома на момент складання фінансової звітності. Вони визнаються на основі найбільш ймо-

вірного сценарію майбутнього розвитку бізнесу Товариства (включаючи бізнес-середовище). Оцінки і умови регу-

лярно переглядаються. У зв’язку з похибкою, яка притаманна таким припущенням та оцінкам, фактичні результати, 

які буде включено у звітність в майбутніх періодах, можуть відрізнятися від поточних оцінок. Як тільки стає відома 

нова інформація, яка впливає на оцінки, різниці відображаються у Звіті про сукупний дохід і змінюються припу-

щення. 

Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Товариства також використовує професійні 

судження при застосуванні облікової політики. 

Професійні судження, які найсуттєвіше впливають на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та 

оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом на-

ступного фінансового року, включають: 

 

Переоцінка основних засобів. 

В 2020р. Товариством було проведено поділ трубного та колісного бізнесу, що призвело до формування в 

бухгалтерському обліку основних засобів нового окремого класу ; Будівля і споруди   трубного виробництва; Ма-

шини и обладнання  трубного виробництва, який було переоцінено станом на 01.05.2020р.  

Загальна переоцінка основних засобів була проведена Товариством станом на 31.12.2021 року. Мета перео-

цінки основних засобів – привести залишкову вартість об'єктів основних засобів у відповідність з їх вартістю на 

ринку, що забезпечить відображення більш достовірних даних про фінансовий стан підприємства в його фінансовій 

звітності.   

 

Строки корисного використання основних засобів.  

Основні засоби Товариства амортизуються з використанням прямолінійного методу протягом очікуваних 

строків їх корисного використання, які базуються на бізнес-планах керівництва та операційних оцінках. Фактори, 

які можуть вплинути на оцінку строків корисного використання активів та їх залишкової вартості, включають зміни 

в технологіях, зміни регуляторних актів та законодавства, непередбачені проблеми з експлуатацією. Товариство 

переглядає строки корисного використання основних засобів на кінець кожного річного звітного періоду.  Перег-

ляд базується на поточному стані активів та очікуваному періоді, протягом якого вони продовжуватимуть прино-

сити економічні вигоди для Товариства. Будь які зміни строків корисного використання відображаються на перспе-

ктивній основі від дати змін 

 

Ризики, пов’язані з виконанням вимог податкового законодавства та інших нормативних актів. 

Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльнос-

ті, включаючи правила валютного й митного контролю, продовжують змінюватись. Положення законів і нормати-

вних актів часто є нечіткими, а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і центральних органів 

влади, а також інших державних органів. Випадки суперечливих тлумачень законодавства непоодинокі. Керівниц-

тво вважає, що його тлумачення положень законодавства, які регулюють діяльність Товариства є правильним і дія-

льність Товариства здійснюється в повній відповідності до законодавства, яке регулює його діяльність, і що Това-

риство нарахувала та сплатила усі належні податки та збори. 

 

Забезпечення на судові процеси та штрафи. 

Товариство виступає в якості відповідача у кількох судових процесах зі своїми контрагентами. Забезпечен-

ня за судовими процесами є оцінкою керівництва можливих втрат, що можуть бути понесені в результаті негатив-

них судових рішень. 

 

Забезпечення виплат персоналу. 

Товариство оцінює зобов’язання за виплатами після виходу на пенсію та іншими виплатами працівникам на 

основі актуарних припущень , які включають найкращі оцінки щодо змінних величин, які визначають кінцеву вар-

тість виплат після виходу на пенсію та інших виплат працівникам відповідно до Колективного договору. Теперішня 

вартість зобов’язання за виплатами працівникам залежить від цілої низки факторів, які визнаються на актуарній 

основі із використанням низки припущень. Основні припущення, які використовуються під час визначення витрат 

на пенсії включають ставку дисконтування та очікуване збільшення рівня заробітної плати. Будь які зміни у цих 

припущеннях вплинуть на балансову вартість забезпечення на виплати працівникам 

 



Резерв на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості.  

Сума резерву на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості базується на оцінці Товари-

ством можливості отримати дебіторську заборгованість від конкретних клієнтів. Якщо погіршення кредитоспро-

можності основних клієнтів або фактичне невиконання їхніх зобов’язань перевищує допустимі оцінки, то фактичні 

результати можуть відрізнятися від таких оцінок.  

Якщо Товариство визначить, що не існує об’єктивних свідчень виникнення знецінення для індивідуально 

оціненої дебіторської заборгованості, незалежно від її розміру, вона включає дану дебіторську заборгованість у 

групу дебіторської заборгованості з аналогічними характеристиками кредитного ризику та здійснює їхню оцінку на 

предмет знецінення на колективній основі. 

Для цілей колективної оцінки на предмет знецінення дебіторська заборгованість групується на основі ана-

логічних характеристик кредитного ризику.  Ці характеристики важливі для оцінки майбутніх потоків грошових 

коштів для груп таких активів і вказують на здатність дебіторів сплатити усю суму заборгованості відповідно до 

умов договору відносно активів, оцінка яких здійснюється. 

Майбутні потоки грошових коштів із групи дебіторської заборгованості, колективна оцінка на предмет зне-

цінення якої здійснюється, оцінюються на основі руху грошових коштів від активів відповідно до договору та дос-

віду керівництва стосовно врегулювання заборгованості, яка виникала у результаті минулих подій, та успіху при 

поверненні сум заборгованості.  У минулий досвід вносяться коригування на основі поточної інформації в резуль-

таті спостережень для відображення впливу поточних умов, які не вплинули на минулі періоди, і усунення впливу 

минулих умов, які не існують у даний час. 

На дату балансу здійснює Товариство застосувало наступні фіксовані ставки резерву: 

 

група дебіторської заборгованості за категоріями ризику 
ставка резерву у відсотках від суми  

заборгованості 

від дати виникнення до 30 днів  з дати непогашення 0,01 

від 31 до 90 днів з дати непогашення 5 

від 91 до 180 днів з дати непогашення 25 

від 181 до 365 днів з дати непогашення 50 

більше 365 днів з дати непогашення 100 

 

Ознаки зменшення корисності. 

Сума очікуваного відшкодування одиниць, що генерують грошові потоки, та окремих активів визначається 

як більша з двох оцінок активу: справедливої вартості мінус витрати на продаж та його вартості при використанні. 

Розрахунок суми очікуваного відшкодування є найбільш чутливим до таких припущень: 

- обсяги виробництва; 

- ставки дисконтування; 

- ціни на продаж готової продукції. 

Орієнтовні обсяги виробництва ґрунтуються на детальних даних про кожну виробничу одиницю та врахо-

вують плани їх розвитку, узгоджені керівництвом у рамках процесу довгострокового планування. 

Майбутні грошові потоки коригуються з урахуванням ризиків, що притаманні тому чи іншому активу, та 

дисконтуються за ставкою, розрахованою як середньозважена вартість капіталу Товариства після оподаткування. 

Такі розрахунки вимагають використання оцінок та припущень. Товариство постійно відслідковує внутрі-

шні та зовнішні індикатори зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів. 

 

Можливість відшкодування відстрочених податкових активів.  

Товариство  визнає чистий майбутній податковий прибуток, пов’язаний з відстроченими податковими ак-

тивами, якщо існує імовірність сторнування тимчасових різниць в найближчому майбутньому. Оцінка можливості 

відшкодування відстрочених податкових активів вимагає від Товариства суттєвих оцінок очікуваного майбутнього 

оподатковуваного прибутку. Оцінка майбутнього оподатковуваного прибутку ґрунтується на прогнозних грошових 

потоках від операційної діяльності і вимогах податкового законодавства. Якщо майбутні грошові потоки і оподат-

ковуваний прибуток суттєво відрізняються від оцінок, це може мати вплив на здатність Товариства реалізовувати 

чисті відстрочені податкові активи, відображені станом на звітну дату. 

 

4. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МСФЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙ. 

 

Прийняття до застосування нових та переглянутих МСФЗ.  

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня  2021 року, Товариство застосувало всі 

нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, випущені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності 

та Комітетом з інтерпретацій Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "КМСФЗ"), які набрали чинності 

та є обов’язковими для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2021 р., що зазначені нижче:  
 



Таксономія фінансової звітності. Товариство, у зв’язку з наявним обов’язком складати фінансову звітність за 

МСФЗ, з 01.01.2020 року мало вперше подати її в електронному XBRL-форматі до Системи фінансової звітності 

(frs.gov.ua). Але остання не запрацювала в повному обсязі, і в більшості своїй підприємства України не мали мож-

ливості виконати вимоги законодавства, не зі своєї вини. Щоб підприємствам не довелося безвинно відповідати, 

законодавець вирішив на рік відтермінувати подання звітності в новому форматі.  

9 квітня 2021 року на засіданні Комітету з управління системою фінансової звітності було схвалено електронний 

формат Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року (v.1.2) для використання суб’єктами звітування при складанні фі-

нансової звітності в електронному форматі за 2020 рік та проміжної фінансової звітності в 2021 році. 

 Електронний формат Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року (v.1.2) оприлюднений на офіційних сайтах НКЦПФР 

(www.nssmc.gov.ua), НБУ (www.nbu.gov.ua), Міністерства фінансів України (www.mof.gov.ua) та на офіційному 

сайті Системи фінансової звітності (www.frs.gov.ua). 

Про старт кампанії з подання до ЦЗФЗ фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 

року в єдиному електронному форматі, регулятором (НКЦПФР) було повідомлено на офіційному сайті після заве-

ршення налаштування системи.  

Вперше фінансову звітність на основі Таксономії МСФЗ за міжнародним стандартом XBRL Товариством було 

складено у 2021 році. 

 

1 січня 2021 року: 

 

– Зміни до МСФЗ (ІFRS) 16 “Оренда” – Поступки з оренди, пов’язані з COVІD-19; 

 

– Зміни до МСФЗ (ІFRS) 9, МСФЗ (ІAS) 39, МСФЗ (ІFRS) 7, МСФЗ (ІFRS) 4 та МСФЗ (ІFRS) 16 – Реформа базової 

процентної ставки (ІBOR), Етап 2 

 

1 січня 2022 року: 

 

– Зміни до МСФЗ (ІFRS) 3 “Об’єднання бізнесу”, МСБО (ІAS) 16 “Основні засоби” та МСБО (ІAS) 37 “Резерви, 

умовні зобов’язання та умовні активи”; 

 

– Щорічні удосконалення МСФЗ, цикл 2018 – 2020 років 

 

1 січня 2023 року 

 

– МСФЗ (ІFRS) 17 Договори страхування” (зі змінами, опублікованими в 2020 – 2021 роках); 

 

– Зміни до МСБО (ІAS) 1 “Подання фінансової звітності” – Класифікація зобов’язань як короткострокові та довго-

строкові 

 

– Зміни до МСБО (ІAS) 1 “Подання фінансової звітності”, до Практичних рекомендацій № 2 з МСФЗ “Формування 

суджень щодо суттєвості”; 

 

– Зміни до МСБО (ІAS) 8 “Облікові політики, зміни у бухгалтерських оцінках та помилки” – Визначення облікових 

оцінок. 

Зміни до МСФЗ 16 

Враховуючи загальний масштаб пандемії та заходів, що вживаються багатьма державами для забезпечення соціа-

льного дистанціювання, то можна припустити, що велика кількість орендарів отримає поступки з оренди у тій чи 

іншій формі, що означає необхідність застосування орендарями змін до МСФЗ 16, запропонованих Радою з МСФЗ. 

Змін до вимог щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з оренди орендодавцями не передбачено. 

Зміни передбачили можливість застосування орендарями практичного прийому і не оцінювати чи є орендні посту-

пки, пов’язані з COVІD-19, модифікацією. 

Цей практичний прийом може застосовуватись лише до орендних поступок, що виникають як прямий наслідок 

спалаху коронавірусу, і лише за умови виконання всіх наступних умов: 

зміни в орендних платежах призводять до переглянутої суми компенсації за оренду, яка є такою самою або мен-

шою, ніж сума компенсації, до змін; 

будь-яке зменшення орендних платежів впливає тільки на платежі, первісно призначені до сплати до 30 червня 2021 

року або раніше (у березні 2021 року було опубліковано чергові зміни до МСФЗ 16, згідно з якими було подовжено 

цей термін на 1 рік – до 30.06.2022); 

немає суттєвих змін до інших умов оренди. 

Орендар, який використовує вищезазначений практичний прийом має розкрити цей факт у фінансовій звітності. 

Орендар має використовувати практичний прийом ретроспективно, визнаючи кумулятивний ефект (вплив) від пер-

вісного застосування змін як коригування вхідного сальдо нерозподіленого прибутку (або іншого компоненту капі-

http://www.frs.gov.ua/


талу) на початок річного звітного періоду, в якому орендар вперше застосовує ці зміни. Орендар не повинен розк-

ривати у звітному періоді, в якому вперше застосовує зміни, інформацію, що вимагається п. 28 (д) МСБО 8 “Облі-

кові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”. 

 

Наразі таксономією також передбачені відповідні розкриття, зокрема щодо: 

 

застосування орендарем практичного прийому, передбаченого п. 46А МСФЗ 16 до всіх поступок в оренді, що є 

прямим наслідком пандемії covіd-19, які відповідають умовам, викладеним у п. 46В МСФЗ 16; 

 

природи договорів, щодо яких орендар застосовував практичний прийом п. 46А МСФЗ 16, якщо він не застосовував 

цей прийом до всіх поступок в оренді, що є прямим наслідком пандемії covіd-19; 

 

суми, визнаної у прибутках або збитках звітного періоду з метою відображення змін в орендних платежів, 

пов’язаних з поступками в оренді, що є прямим наслідком пандемії covіd-19, до яких орендар застосовував практи-

чний прийом п. 46А МСФЗ 16. 

 

Зміни до МСФЗ (ІFRS) 9, МСФЗ (ІAS) 39, МСФЗ (ІFRS) 7, МСФЗ (ІFRS) 4 та МСФЗ (ІFRS) 16 – Реформа базової 

процентної ставки (ІBOR), Етап 2 

 

На першому етапі Реформи (2020 рік) розглядалися питання, які впливають на фінансову звітність у період до за-

міни існуючих еталонних відсоткових ставок на RFR. 

 

На другому етапі основна увага приділяється питанням, що виникають під час заміни існуючих базових процентних 

ставок на безризикові ставки RFR. Цей завершальний Етап відбувається зараз, у 2021 році. Підсумком Етапу має 

бути заміна ставок ІBOR на безризикові ставки RFR у договорах щодо фінансових інструментів до 31 грудня 2021 

року. Ставки ІBOR перестануть публікуватись з 2022 року. До публікації до середини 2023 року залишиться тільки 

US Lіbor з термінами овернайт, 1, 3, 6 та 12 місяців – до закінчення більшості прив’язаних до них договорів. 

 

Актуальними для 2021 року є такі зміни до МСФЗ, пов’язані з Реформою: 

 

Зміни до МСФЗ (ІFRS) 9 “Фінансові інструменти” та до МСФЗ (ІAS) 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцін-

ка” – стандарти значно доповнені положеннями, що стосуються реформи базової відсоткової ставки, особливо у 

частині хеджування. 

 

МСФЗ 9 доповнено пунктами 5.4.5 – 5.4.9, що включають положення про зміну основи для визначення передбаче-

них договором грошових потоків, спричинене реформою базової процентної ставки, та містять спрощення практи-

чного характеру. Заміна у існуючих фінансових інструментах ставок ІBOR на RFR розглядається як зміна плаваю-

чої процентної ставки та застосовується п. В5.4.5. про переоцінку грошових потоків. 

 

Крім того, передбачено звільнення від припинення відносин хеджування, натомість дозволено вносити відповідні 

зміни, згідно з реформою ІBOR, у визначення хеджування та документацію про хеджування відповідно до ІFRS 9 та 

ІAS 39 без припинення відносин хеджування; 

 

МСФЗ (ІFRS) 16 “Оренда”. 

 

Стандарт доповнено пунктами 104 – 106, що містять спрощення практичного характеру, зумовлене реформою ба-

зової процентної ставки. Організація, що є орендарем, при заміні в існуючих договорах ставок ІBOR на RFR оцінює 

такі зміни як модифікацію договору відповідно до п. 42 (b) Стандарту. Зобов’язання з оренди підлягає повторній 

оцінці, при цьому нова база для визначення орендних платежів є економічно еквівалентною попередній базі (тобто 

базі, яка використовувалась безпосередньо перед модифікацією). Всі інші модифікації, не пов’язані з реформою 

ставки, оцінюються відповідно до вимог МСФЗ 16 в загальновстановленому порядку; 

 

МСФЗ (ІFRS) 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації”. 

 

Стандарт доповнено такими додатковими вимогами щодо розкриття інформації про те: 

 

як організація управляє переходом на RFR, його ходом та ризиками, на які вона наражається у зв’язку з реформою 

ІBOR, пов’язаними з фінансовими інструментами; 

 

кількісна інформація про фінансові інструменти, які ще не перейшли на RFR, з розбивкою за кожною значущою 

ставкою ІBOR. 



 

Якщо реформа ІBOR призвела до змін у стратегії управління ризиками організації, розкривається опис цих змін; 

 

МСФЗ (ІFRS) 4 “Договори страхування”. 

 

Стандарт доповнений пунктами 20R – 20S, що включають положення про зміну бази для визначення передбачених 

договором грошових потоків, спричинену реформою базової процентної ставки для страховиків, які застосовують 

тимчасове звільнення від застосування МСФЗ (ІFRS) 9. 

 

МСФЗ (ІAS) 16 “Основні засоби” 

 

У поточній редакції пункту 17 ІAS 16 передбачено, що до первісної вартості включаються витрати на перевірку 

активу, зменшені на суму чистих надходжень від продажу виробів, вироблених у процесі доставки та перевірки 

активу. Наприклад, витрати на тестування обладнання включаються до первісної вартості за мінусом прибутку від 

продажу зразків, отриманих у процесі тестування. 

 

З 1 січня 2022 року забороняється вираховувати із собівартості основних засобів суми, отримані від продажу виро-

блених виробів, тоді як компанія готує актив до використання за призначенням. Натомість компанія визнаватиме 

таку виручку від продажів та відповідні витрати у складі прибутку або збитку. 

 

Доповнення в МСФЗ 16 стосуються обліку та розкриття інформації в частині надходжень за основними засобами до 

їх використання за призначенням. 

 

Зокрема, змінами передбачено доповнення МСБО 16 новим пунктом 20А у розділі “Елементи собівартості”: 

 

“20A Можливо, що в процесі доставки об’єкта до розташування та приведення його в стан, які потрібні для його 

експлуатації відповідно до намірів керівництва, будуть вироблятися вироби (наприклад, зразки, виготовлені в про-

цесі тестування належного функціонування активу). Організація визнає надходження від продажу будь-яких таких 

виробів, а також первісну вартість цих виробів у складі прибутку або збитку відповідно до застосовних стандартів. 

Організація оцінює первісну вартість цих виробів відповідно до вимог оцінки, передбачених МСБО 2”. 

 

Окрім того, передбачено новий пункт у частині розкриття інформації: 

 

“74A Якщо ця інформація не розкрита окремо у звіті про сукупний доход, у фінансовій звітності також необхідно 

розкрити: 

 

(a) суму компенсації, що надається третіми особами у разі знецінення, втрати або передачі об’єктів основних засо-

бів, яка включена до складу прибутку чи збитку; і 

 

(b) суми надходжень і витрат, включені до складу прибутку або збитку відповідно до пункту 20A, які відносяться 

до вироблених виробів, що не є результатом звичайної діяльності організації, а також інформацію про те, за якою 

статтею (якими статтями) звіту про сукупний дохід відображені такі надходження та витрати”. 

 

МСФЗ (ІFRS) 3 “Об’єднання бізнесу” 

 

1. МСФЗ 3 визначає, як компанія повинна враховувати активи та зобов’язання, які вона купує внаслідок об’єднання. 

МСФЗ 3 вимагає, щоб компанія посилалася на Концептуальні основи фінансової звітності, щоб визначити, що ви-

знається активом чи зобов’язанням. 

 

У поточній редакції з метою застосування МСФЗ 3 замість положень Концептуальних основ, випущених у 2018 

році, покупці повинні використовувати визначення активу та зобов’язання та відповідні вказівки, викладені у Кон-

цепції, прийнятій Радою з МСФЗ у 2001 році. 

 

З 1 січня 2022 року оновлено посилання відповідно до якого, покупці повинні посилатися на Концептуальні засади, 

випущені у 2018 році, для визначення того, що є активом чи зобов’язанням. 

 

2. Також з 1 січня 2022 року запроваджено виняток, згідно з яким для деяких видів зобов’язань та умовних зо-

бов’язань компанії, що застосовують МСФЗ 3, мають замість Концептуальної основи, застосовується посилання на 

МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”. Рада с МСФЗ очікує, що цей виняток залишиться 

в МСФЗ 3 доти, доки визначення зобов’язання в МСБО 37 відрізнятиметься від визначення в останній редакції 



Концептуальної основи. Рада планує розглянути можливість узгодження визначень в рамках проєкту з внесення 

цільових удосконалень до МСБО 37. 

 

МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи” 

 

В даний час пункт 68 МСБО 37 не уточнює, які витрати слід включати в оцінку витрат на виконання контракту з 

метою оцінки того, чи цей договір є обтяжливим. 

 

1 січня 2022 року до пункту 68 МСБО 37 внесено зміни, внаслідок яких встановлено, що витрати на виконання до-

говору включають витрати, які безпосередньо пов’язані з цим договором і включають: 

 

(a) додаткові витрати на виконання цього договору, наприклад, прямі витрати на оплату праці та матеріали; і 

 

(b) розподілені інші витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням договорів, наприклад, розподілену частину ви-

трат на амортизацію об’єкта основних засобів, що використовується для виконання серед інших даного договору. 

 

У змінах також пояснюється, що до створення окремого резерву під обтяжливий договір організація визнає збиток 

від знецінення, понесений за активами, що використовуються під час виконання договору, а не за активами, виді-

леними на його виконання. 

 

Застосування цих змін може призвести до визнання більшого обсягу резервів під обтяжливі договори, оскільки ра-

ніше деякі організації включали витрати на виконання договору лише додаткові витрати. 

 

Щорічні удосконалення МСФЗ, цикл 2018 – 2020 років: 

 

МСФЗ 1 “Перше застосування МСФЗ” 

 

Пункт D16 (a) МСФЗ 1 надає дочірній організації, яка вперше починає застосовувати МСФЗ пізніше, ніж її матери-

нська компанія, звільнення щодо оцінки його активів та зобов’язань. Виняток, передбачений пунктом D16 (a) 

МСФЗ 1, не застосовується до компонентів капіталу. Відповідно, до внесення поправки до МСФЗ 1 від дочірньої 

організації, яка вперше застосовувала МСФЗ пізніше, ніж її материнська компанія, могли вимагати вести два окремі 

обліки для накопичених курсових різниць, що базуються на різних датах переходу на МСФЗ. Зміни до МСФЗ 1 

поширюють звільнення, передбачене пунктом D16 (a) МСФЗ 1, на накопичені курсові різниці, щоб скоротити ви-

трати для компаній, що вперше застосовують МСФЗ; 

 

МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” 

 

Зміни пояснюють, які комісії враховує компанія, коли вона застосовує тест “10 відсотків”, передбачений пунктом 

B3.3.6 ІFRS 9 для оцінки того, чи слід припиняти визнання фінансового зобов’язання. 

 

Так, з 1 січня 2022 року при визначенні величини виплат комісійних за вирахуванням отриманих комісійних пози-

чальник враховує тільки суми комісійної винагороди, виплата або отримання яких провадилися між цим позичаль-

ником та відповідним кредитором, включаючи комісійні, виплачені або отримані позичальником або кредитором 

від імені один одного; 

 

МСФЗ (ІAS) 41 “Сільське господарство” 

 

В даний час відповідно до пункту 22 МСБО 41 при визначенні справедливої вартості шляхом дисконтування гро-

шових потоків компанії виключають із розрахунку грошові потоки з оподаткування. 

 

З 1 січня 2022 року вимогу про виключення податкових потоків коштів при оцінці справедливої вартості пункту 22 

МСБО 41 скасовано. Ці зміни приводять у відповідність вимоги МСБО 41 щодо оцінки справедливої вартості з ви-

могами інших стандартів МСФЗ. 

 

МСФЗ 17 “Договори страхування” 

 

МСФЗ 17 замінює проміжний Стандарт – МСФЗ 4, вимагає забезпечення послідовного обліку для всіх страхових 

договорів на основі поточної моделі оцінки, надає корисну інформацію про рентабельність договорів страхування. 

 



МСФЗ 17 застосовується до: страхових контрактів (включаючи контракти перестрахування), які суб’єкт господа-

рювання випускає, контракти перестрахування, які суб’єкт господарювання утримує, інвестиційних контрактів із 

умовами дискреційної участі, які він випускає, якщо суб’єкт господарювання випускає також і страхові контракти. 

 

До основних нововведень МСФЗ 17 належить: 

 

класифікація страхових та інвестиційних договорів; 

 

обов’язкове відокремлення компонентів, які не є страховими; 

 

визначення прибутковості страхових контрактів під час первісного визнання (наприклад чи є страхові контракти 

обтяжливими); 

 

вимоги до агрегування контрактів: за рівнем ризику, прибутковістю, датою випуску та іншими вимогами стандарту; 

 

розширення вимог до розкриття інформації у фінансовій звітності у структурі балансу та звіті про фінансові ре-

зультати; 

 

актуарні розрахунки через різні методи оцінки зобов’язань. 

 

МСФЗ 17 застосовується ретроспективно. 

 

МСБО 1 “Подання фінансової звітності” 

 

Зміни до МСБО 1 “Подання фінансової звітності” стосуються класифікації поточних та довгострокових зо-

бов’язань, зокрема: 

 

уточнено, що зобов’язання класифікується як довгострокове, якщо організація має право відстрочити врегулювання 

зобов’язання щонайменше на 12 місяців – це право має існувати на дату закінчення звітного періоду; 

 

класифікація залежить тільки від наявності такого права і не залежить від ймовірності того, чи планує компанія 

скористатися цим правом; 

 

докладніше прописаний порядок оцінки обмежувальних умов (ковенантів). 

 

Новий пункт у розділі “Короткострокові зобов’язання” викладено в такій редакції: 

 

“72A Право організації відстрочити врегулювання зобов’язання щонайменше на дванадцять місяців після закінчен-

ня звітного періоду має бути реальним і має існувати на дату закінчення звітного періоду. Якщо право відстрочити 

врегулювання зобов’язання залежить від виконання організацією певних умов, то це право існує на дату закінчення 

звітного періоду тільки в тому випадку, якщо організація виконала ці умови на дату закінчення звітного періоду. 

Організація повинна виконати ці умови на дату закінчення звітного періоду, навіть якщо перевірка їх виконання 

здійснюється кредитором пізніше.” 

 

Зобов’язання класифікувалося як короткострокове виходячи з термінів його виконання, визначених умовами дого-

вору. 

 

Слід зауважити, що внесені зміни пропонують класифікувати зобов’язання як довгострокове шляхом “продовжен-

ня” строку за рахунок наявності права виконати його пізніше як мінімум через рік після звітної дати. 

 

За результатами застосування змін до МСБО 1 класифікація частини короткострокових зобов’язань може бути пе-

реглянута та змінена на довгострокові. 

 

МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки” 

 

Зміни до МСБО 8 уточнюють різницю між змінами облікових політик та облікових оцінок, а також визначають об-

лікові оцінки як монетарні суми у фінансових звітах, щодо яких є невпевненість в оцінці. 

 

У тексті Змін наголошується на тому, зокрема, що: 

 

зміни в облікових оцінках, що є наслідком нової інформації або нових розробок, не є виправленням помилок; 



 

результати зміни вхідних даних або методики оцінки є змінами в облікових оцінках, якщо вони не випливають із 

коригувань помилок минулих періодів; 

 

зміни в облікових оцінках можуть впливати лише на прибутки/збитки поточного періоду або поточного та майбут-

нього періодів. 

 

МСБО 12 “Податки на прибуток” 

 

Відстрочене податкове зобов’язання слід визнавати щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню, 

крім тих випадків, коли такі різниці виникають від: 

 

а) первісного визнання гудвілу, або 

 

б) первісного визнання активу чи зобов’язання в операції, яка: 

 

і) не є об’єднанням бізнесу; 

 

іі) не має під час здійснення жодного впливу ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); 

 

ііі) під час здійснення не призводить до виникнення тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню та вираху-

ванню, в рівних сумах. 

 

Відстрочений податковий актив слід визнавати щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, якщо є 

ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову різницю, яка 

підлягає вирахуванню, за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання 

активу або зобов’язання в операції, яка: 

 

а) не є об’єднанням бізнесу; 

 

б) не впливає під час здійснення операції ні на обліковий прибуток, ні на оподатковуваний прибуток (податковий 

збиток); 

 

в) під час здійснення не призводить до виникнення тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню та вираху-

ванню, в рівних сумах. 

 

На початку найбільш раннього порівняльного періоду суб’єкт господарювання повинен: 

 

а) визнати відстрочений податковий актив в тій мірі, в якій є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний при-

буток, до якого можна застосовувати тимчасову різницю, що підлягає вирахуванню, та відстрочене податкове зо-

бов’язання щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню та вирахуванню, пов’язаних з: 

 

і) активами з правом використання та орендними зобов’язаннями, та 

 

іі) витратами на виведення з експлуатації, відновлення та подібними зобов’язаннями та відповідними сумами, ви-

знаними як частина вартості пов’язаного активу; та 

 

б) визнає кумулятивний вплив першого застосування Змін як коригування вхідного сальдо нерозподіленого прибу-

тку (або іншого компоненту капіталу) на цю дату. 

 

Застосування Поправки до МСФЗ(ІFRS) 16 «Оренда» на відображення результатів діяльності Товариства не мало 

впливу, так як Товариство є орендодавцем. Оскільки Рада з МСФЗ вирішила не надавати будь-яких додаткових 

пільг орендодавцям, оскільки вважає поточну ситуацію для них не такою складною, як  для орендарів.  

Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Товариство, у зв’язку з тим, що Товариство не здійснює страхову діяльність. 

Товариство застосовує всі МСФЗ, які набули чинності до, або з 01.01.2021 року. Поправки та зміни до  Стандартів 

та інтерпретації, які були випущені чи оновлені, але не набрали чинності на дату випуску фінансової звітності То-

вариством, ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» має намір використовувати з дати їх вступу в дію. Вплив, який буде мати таке 

перше застосування цих МСФЗ на фінансову звітність  не можна зараз обґрунтовано оцінити. 

Керівництво та управлінський персонал проводять дослідження щодо потенційного впливу  поправок та інтерпре-

тацій до МСФЗ на фінансову звітність. 

 



5. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ. 

 

Операційні сегменти – це компоненти, які беруть участь у комерційній діяльності, внаслідок якої вони мо-

жуть отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операційні результати регулярно переглядає особа, відповідальна 

за прийняття операційних рішень, і стосовно яких є у наявності окрема фінансова інформація. Особа, відповідальна 

за прийняття операційних рішень, - це особа або група осіб, яка розподіляє ресурси та оцінює результати діяльності 

організації. Функції особи, відповідальної за прийняття операційних рішень, виконує Правління Товариства. 

 

Фактори, що використовуються керівництвом для визначення звітних сегментів. 

Сегменти Товариства – це стратегічні бізнес-підрозділи, які орієнтовані на різних клієнтів. Їх управління 

здійснюється окремо, оскільки кожний бізнес-підрозділ потребує різних маркетингових стратегій. 

 

Опис продукції та послуг, з яких кожен звітний сегмент отримує доходи. 

На основі поточної структури управління Товариство виділяє такі звітні сегменти: 

 

Сегмент Діяльність сегмента 

Реалізація колісної 

продукції 

виготовлення та реалізація суцільнокатаних коліс та бандажів: локомотивних, трамвай-

них, для вузької колії, а також кільцевих виробів. (колесопрокатний цех (КПЦ)) 

Реалізація трубної 

продукції 

виготовлення та реалізація гарячекатаних труб із вуглецевих марок сталі, гарячекатаних 

ШХ, холоднокатаних з вуглецевих марок сталі, холоднокатаних ШХ, холодно тягнутих 

для ПЕН і ПЕД (трубопрокатний цех № 3 (ТПЦ № 3)) 

виготовлення та реалізація обсадних труб з муфтами, труб нафтового сортаменту, а та-

кож труб гарячекатаних та обсадних(цех нафтогазового сортаменту) 

 

Оцінка прибутку чи збитку та активів і зобов’язань операційних сегментів. 

Особа, відповідальна за прийняття управлінських рішень, аналізує фінансову інформацію, підготовлену 

відповідно до МСФЗ. 

Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, здійснює моніторинг операційних результатів дія-

льності кожного з підрозділів окремо для цілей прийняття рішень про розподіл ресурсів і оцінки результатів їх дія-

льності. Результати діяльності сегментів оцінюються на основі операційного прибутку чи збитку, їх оцінка здійс-

нюється відповідно до оцінки операційного прибутку чи збитку у фінансовій звітності. Проте окремі інші операцій-

ні витрати, фінансові витрати та доходи і податки на прибуток управляються на груповій основі і не розподіляються 

на операційні сегменти. 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" - багатопрофільне підпри-

ємство, основним видом діяльності якого є виробництво та реалізація сталевих труб, суцільнокатаних коліс та бан-

дажів. 

Основними видами продукції є: 

- труби сталеві безшовні гарячодеформовані; 

- труби обсадні та муфти до них; 

- труби сталеві безшовні холоднодеформовані загального призначення, а також високої та особливо високої 

точності; 

- труби підшипникові; 

- суцільнокатані залізничні колеса; 

- залізничні бандажі; 

- залізничні осі. 

Товариство є найбільшим в південно-східній частині Європи виробником і постачальником залізничної 

продукції, понад 100 типорозмірів цільнокатаних залізничних коліс різної конфігурації для грузових та пасажирсь-

ких вагонів, швидкісних експресів, електропоїздів в розмірному ряду зовнішніх діаметрів від 650 до 1225 мм, бан-

дажів для локомотивів, вагонів метрополітену, трамваїв та ін. 

Окрім того, завод виготовляє заготовки тягових шестерень для електровозів, колісні центри та іншу проду-

кцію для залізничного і муніципального транспорту. 

Товариство отримало дохід за звітний рік за рахунок продажу: 

- суцільнокатаних залізничних коліс (відсоток доходу – 68%); 

- труб сталевих безшовних гарячодеформованих (відсоток доходу – 7%); 

- труб обсадних та муфт до них (відсоток доходу – 5%). 

Основними видами продукції, за рахунок продажу яких Товариство отримало 10 або більше відсотків до-

ходу за звітний рік, є труби та колеса суцільнокатані.  

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» є провідним підприємством України за обсягом експорту сталевих труб та коліс 

у країни далекого зарубіжжя. Загальна сума експорту за звітний рік складає  5 063 355 тис.грн. Частка експорту в 

загальному обсязі продажів складає 68,3%. 



Найбільшим попитом користуються осі та осьова заготівля, колесні пари (частка експорту в загальному 

обсязі продажів – 100%), труби підшипникові (частка експорту в загальному обсязі продажів – 100%), холодноде-

формовані (частка експорту в загальному обсязі продажів – 86,1%), труби обсадні (частка експорту в загальному 

обсязі продажів – 89,6%),  та колеса  (частка експорту в загальному обсязі продажів – 63,9%). 

Основними ринками збуту продукції Товариства є: Европа (зокрема, країни Європейського Союзу), Біло-

русь, країни СНД, країни далекого зарубіжжя (зокрема, США, країни Латинської Америки, Близького Сходу та 

Південно-Східної Азії). 

Найбільшими споживачами продукції Товариства є промислові підприємства, підприємства машинобуду-

вання, комунальної сфери та будівництва, а також підприємства залізничного транспорту. 

Товариство освоїло виробництво й постачання в країни ближнього та далекого зарубіжжя більш 50 профі-

льних розмірів коліс, сертифікованих за міжнародними стандартами, для рухомого складу залізниці, експлуатова-

них в різних кліматичних умовах, а також бандажі для локомотивів, метро, трамваїв, складно-профільні кільцеві 

вироби. 

Основними покупцями залізничних коліс та локомотивних бандажів є "Укрзалізниця" (усі залізничні доро-

ги, вагоноремонтні та тепловозоремонтні підприємства). 

Основними користувачами трамвайних коліс та бандажів а також коліс та бандажів метро є Міськелектро-

транси та підприємства з ремонту рухомого складу міського залізничного транспорту України. 

Коло постійних та потейційних споживачів продукції Товариства - це підприємства й фірми традиційних 

ринків збуту в Україні, країнах СНД, а також багатьох країн Европи та далекого зарубіжжя. 

Керівництво Товариства докладає всіх зусиль для зміцнення встановленних та розвитку нових форм спів-

робітництва із замовниками й постачальниками, а також взаємовигідної торгівлі із зарубіжними партнерами. 

Основним клієнтом Товариства в 2021-2020 роках, через якого отримано 10% і більше доходу, є ТОВ "ІН-

ТЕРПАЙП УКРАЇНА". У загальному обсязі доходів частка операцій з ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" становить 

99%. 

  Дохід від реалізації      Собівартість сегмента 

  2021р. 2020р.     2021р. 2020р. 

Реалізація трубної продукції 1 414 882 3 198 880     1 311 325 2 599 955 

Реалізація колісної продукції 6 448 613 
            5 649 

796    
             5 825 644 

                    

3 550 920 

Інша реалізація 
           362 

093    

               621 

561    
          349 210           652 384    

Всього  8 225 588 9 470 237     7 486 179 6 803 259 

    

  Прибуток сегмента до оподаткування 

  2021р. 2020р. 

Реалізація трубної продукції                    103 557    598 925 

Реалізація колісної продукції                    622 969    2 098 876 

Інша реалізація 12 883 -30 823 

Всього                     739 409    2 666 978 

Нерозподілені корпоративні витрати     

Інші операційні доходи/витрати, чисті                 (976 716)    (427 460) 



Прибуток (збиток) від операційної діяльності                 (237 307)    2 239 518 

Фінансові витрати/доходи, чисті  (464 085)    (534 869) 

Інші  доходи/витрати, чисті                    324 158    (1 641 605) 

Прибуток (збиток)  до оподаткування                (377 234)    63 044 

 

6. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ. 

 

Рух нематеріальних активів представлений наступним чином: 

 

Програмне забезпечення та інші НМА Разом 

Первісна вартість 

Залишок на 31 грудня 2020 р. 47 177 45 177 

Надходження 1 147 1 147 

Вибуття 15 213 15 213 

Залишок на 31 грудня 2021 р. 31 111 31 111 

Накопичена амортизація   

Залишок на 31 грудня 2020 р. 27 624 27 624 

Амортизація за період 1 905 1 905 

Вибуло за рік накопичена амортизація 2 300 2 300 

Інші зміни - - 

Залишок на 31 грудня 2021 р. 27 229 27 229 

Балансова вартість   

Залишок на 31 грудня 2020 р. 17 553 17 553 

Залишок на 31 грудня 2021 р. 3 882 3 882 

 

Придбані нематеріальні активи капіталізуються за собівартістю їх придбання. Витрати на придбання нема-

теріальних активів амортизуються прямолінійним методом протягом корисного  строку їх використання (від 2 до 9 

років) по кожному нематеріальному активу окремо. 

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів приймалася рівною нулю. 

Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопи-

ченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. 

Терміни та методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. 

Якщо очікуваний термін корисного використання значно відрізняється від попередніх розрахунків, термін 

амортизації нематеріальних активів змінюється. 

Нематеріальні активи в заставі не перебувають. 

 

 

7. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 

 

При зарахуванні на баланс об’єкти основних засобів оцінювалися за собівартістю, що складається з витрат 

на його  виробництво чи придбання. 

До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (перео-

ціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу та будь-якими збитками від зменшення кори-

сності. 

Активи вартістю менше 20 000 грн. не визнаються у складі основних засобів і не амортизуються, а спису-

ються на витрати при введенні в експлуатацію. 

Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію (поточний ремонт, технічне обслугову-

вання, капітальний ремонт) відображаються у складі витрат у періоді, в якому вони були понесені. У ситуаціях, ко-

ли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікують-

ся від використання  об'єкту основних засобів понад первісно очікуваними економічними вигодами, такі витрати 

капіталізуються. 

Дооцінка основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'єкта ос-

новних засобів пропорційно нарахованій амортизації, а також при вибутті основних засобів. 

 

Рух основних засобів  представлений наступним чином: 



 

Первісна вартість 
Будинки та 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструмент, 

прилади, ін-

вентар 

Інші основні 

засоби 
Разом 

Залишок на 31 

грудня 2020 р. 
1 655 435 4 507 008 185 630 6 668 111 465 6 466 206 

Надходження 68 583 199 907 4 742 409 11 085 284 726 

Вибуття 697 399 2 091 378 5 111 3 204 34 568 2 831 660 

Інші зміни  -11 509 -530 481 96 234 154 -20 426 -466 028 

Залишок на 31 

грудня  2021 р. 
1 015 110 2 085 056 281 495 4 027 67 556 3 453 244 

Накопичена амор-

тизація 
            

Залишок на 

31грудня 2020 р. 
579 554 1 689 073 108 461 4 360 75 777 2 457 225 

Надходження 42 177 223 612 12 037 455 15 842 294 123 

Вибуття 103 417 847 105 1 987 2 418 24 328 979 255 

Інші зміни  -473 999 -1 010 723 -116 255 -1 636 -34 019 -1 636 632 

Залишок на 31 

грудня  2021 р. 
44 315 54 857 2 256 761 33 272 135 461 

Залишкова вар-

тість 
            

Залишок на 31 

грудня 2020 р. 
1 075 881 2 817 935 77 169 2 308 35 688 4 008 981 

Залишок на 31 

грудня  2021 р. 
970 795 2 030 199 279 239 3 266 34 284 3 317 783 

 

 

Амортизація основних засобів у 2021-2020рр. нараховувалась прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість осно-

вних засобів визначалась по кожному об’єкту окремо. Залишкової вартості основних засобів, вилучених для про-

дажу немає.  

У складі незавершеного будівництва відображена вартість незавершених капітальних інвестицій у будів-

ництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи не-

оборотні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються Това-

риством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва 

Інформація про рух капітальних інвестицій представлена наступним чином: 

 

Станом на 31 грудня 2020    127 358  

             Надходження 648 009  

             Вибуття/переміщення (523 549)  

             (Знецінення)/поновлення        

знецінення  

 

Станом на 31 грудня 2021    251 818  

 

Станом на 31.12.2021р. діяли наступні договори застави основних засобів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ": 

1. Договір іпотеки від 29.10.2019р. з MADІSON PACІFІC TRUST LІMІTED [МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ 

ЛІМІТЕД] у якості Іпотекодержателя та Договір застави рухомого майна від 31.10.2019р. з MADІSON PACІFІC 

TRUST LІMІTED [МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД] у якості Заставодержателя, які забезпечують виконання 

зобов'язань, ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC, з-поміж інших, як емітента за Договором про Довірче Управління Облі-

гаціями на загальну суму 309 192 тис. доларів США та терміном погашення 31 грудня 2024 року, по іншим доку-

ментам стосовно реструктуризації кредитної заборгованості.» 

2. Договір застави №413/2020/КОД-КБ-ГКД-З (обладнання) від 14.12.2020р. з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-

НИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» у якості Заставодержателя, який забезпечує ви-

конання зобов'язань ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за Генеральним кредитним договором №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 

14.12.2020р. 

 

 

 



8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ. 

 

У складі фінансових активів обліковуються довгострокові фінансові активи, що оцінюються  за методом 

участі у капіталі. 

Станом на 31.12.2021 р. дольові фінансові інструменти, що оцінюються за методом участі у капіталі, скла-

даються з володіння корпоративними правами у ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" у розмірі 39% в сумі  0 тис. грн.; у 

ТОВ "Вапняна фабрика" у розмірі 100% в сумі 1 856 тис.грн. 

Станом на 31.12.2020 р. зазначені фінансові інвестиції обліковано в сумі  2 042тис. грн. 

 

 

9. ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

 

На 31 грудня 2021 р. встановлена законодавством ставка оподаткування прибутку становить 18%   

 

Основні компоненти витрат/(відшкодувань) податку на прибуток: 

 

Прибутки та збитки 2021р. 2020р.  

Поточний податок на прибуток  19 946 80 692  

Витрати/(доходи) з відстроченого податку на прибуток, 

пов’язані з виникненням та сторнуванням тимчасових 

різниць 89 232 (40 553)  

Витрати/(доходи) з податку на прибуток 109 178 40 139  

 

Узгодження прибутку до оподаткування та витрат з податку на прибуток: 

 

 2021р. 2020р.  

Прибуток/(збиток) до оподаткування (377 234) 63 044  

Очікуваний податок на прибуток за встановленими по-

датковими ставками (67 902) 11 348  

Податковий ефект витрат, які не підлягають вираху-

ванню для цілей оподаткування  2 960 3 995  

Інші різниці                                                                                           174 120 24 796  

(Витрати)/відшкодування податку на прибуток 109 178 40 139  

 

 

 Відстрочені податкові активи/ (зобов’язання) 

Залишок  

на  

31.12.2020 

Визнано у 

складі при-

бутку  

(збитку) 

 

Визнано  в 

капіталі 
Залишок на 

31.12.2021 

Основні засоби  (10 354) 16 930 (227 664)      (221 088) 

Дебіторська заборгованість 11 051 (4 099)  6 952 

Забезпечення майбутніх виплат  39 877 4 045  43 922 

Процентні витрати 0    

Невизнані витрати 14 098 (14 098)   

Податкові збитки 0 (92 010)  (92 010) 

Разом відстрочені податкові активи чи зо-

бов’язання 
54 672 (89 232) (227 664) (262 224) 

 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року оці-

нювались за податковими ставками (18%), які, як очікується, будуть застосовуватись у періоді, у якому передбача-

ється реалізувати відповідні тимчасові різниці. 

 

 

 

 

 



10. ЗАПАСИ. 

  31 грудня 2021 р. 31 грудня 2020 р. 

Запаси  327 120 494 496 

Готова продукція  77 638 125 598 

Незавершене виробництво  276 409 331 158 

Товари  12 264 673 509 

Запаси, разом  693 432 1 624 761 

 

в тому числі резерв знецінення запасів                                24 007                       39 

174                      

 

Станом на 31 грудня 2021 р. та на 31.12.2020р. запаси відображені в балансі за найменшою із собівартості, 

або чистої вартості реалізації з урахуванням створеного резерву на знецінення, який розраховано у відповідності до 

облікової політики підприємства.  

 

11. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ. 
 31 грудня 2021р. 31 грудня 2020р. 

Торгова дебіторська заборгованість  9 972 451 11 301 145 

Резерв під сумнівну заборгованість -1 008 -9 043 

Всього 
9 971 443 

 
11 292 102 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 279 664 250 549 

Резерв під сумнівну заборгованість                                                                   - 8 221 -25 779 

Всього 271 443 224 770 

Інша поточна дебіторська заборгованість 2 553 182 42 956 

Резерв під сумнівну заборгованість - 29 395 -26 571 

Всього 2 523 787 15 978 

Разом дебіторська заборгованість 12 766 673 11 532 850 

 

 

Інформація про рух резерву під сумнівну заборгованість представлена таким чином: 

 

 

Резерв на дебітор-

ську заборгова-

ність за товари, 

роботи, послуги  

Резерв на дебітор-

ську заборгова-

ність за виданими 

авансами 

Резерв на іншу 

дебіторську забор-

гованість Всього 

Залишок на 31.12.20 (9 043) (25 779) (26 571) (61 393) 

Нарахування резерву протягом 2021р.   
(2 824) 

(2 824) 

Використано у 2021 р. 8 035 17 558    25 593 

Залишок на 31.12.21  (1 008) (8 221) (29 395) (38 624) 

 

Аналіз кредитної якості торгової заборгованості представлений наступним чином:  

  31 грудня 2021р. 31 грудня 2020р. 

Не прострочена і знецінена (0-30) 767 182 1 023 292 

Прострочена, але не знецінена - - 

Прострочена, та індивідуально знецінена 9 204 961 10 277 853 

в тому числі: прострочена від 31 до 90 днів 1 211 295 1 269 966 

прострочена від 91 до 180 днів 1 381 440 1 952 540 

прострочена від 181 до 365 днів 2 099 466 2 197 940 

прострочена  більше  365 днів 4 512 760 4 857 407 

Мінус резерв під сумнівну заборгованість - 1 008 -9 043 

  9 971 443 11 292 102 

 

 



12. КАПІТАЛ. 

 

Капітал представлений акціонерним капіталом, капітальними резервами, нерозподіленим прибутком, та 

іншими компонентами капіталу. Товариством не здійснювався випуск привілейованих акцій. 

Дивідендів, які були  включені (або не включені) до складу  зобов'язань, коли були передбачені, але фор-

мально не затверджені у звітному періоді не має.  

Інформація про власний капітал представлена наступним чином: 

 31 грудня 2021р. 31 грудня 2020р. 

Акціонерний капітал  100 000 100 000 

Нерозподілений прибуток 3 753 418 3 800 557 

Капітальні резерви  19 993 19 993 

Інші компоненти капіталу 1 443 068 755 678 

   

Разом капітал 5 316 479 4 676 228 

 

Акціонерний капітал. 

Акціонерний капітал Товариства становить 100 000 000 (сто мільйонів) гривень. Акціонерний капітал по-

ділено на 400 000 000 (чотириста мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. 

Початковий розподіл акцій проведено у відповідності з установчим договором № 72-АТ від 28 грудня 1994 

року. При подальшому перерозподілі акцій зміни до установчого договору не вносяться.  

Перша емісія акцій проведено в процесі приватизації шляхом випуску 21 554 000 (двадцяти одного міль-

йону п'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна на 

загальну суму 5 388 500 (п'ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч п'ятсот) гривень, форма випуску документа-

рна.  

Друга емісія акцій проведена у відповідності з умовами емісії акцій, прийнятими позачерговими загальни-

ми зборами акціонерів від 26 грудня 2000 року, у кількості 32 331 000 (тридцяти двох мільйонів трьохсот тридцяти 

однієї тисячі) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, на загальну суму 8 082 750 (вісім мі-

льйонів вісімдесят дві тисячі сімсот п'ятдесят) гривень, форма випуску документарна.  

Загальними зборами акціонерів, які відбулися 18 березня 2008 року було прийнято рішення збільшити ста-

тутний (складений) капітал ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 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.  

В цілях виконання вимог законодавства, зокрема положення частини другої статті 20 Закону України "Про 

акціонерні товариства" про виключно бездокументну форму існування акцій загальними зборами акціонерів Това-

риства, які відбулися 13 квітня 2010 року, прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства, 

випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування.  

Чинним є свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №201/1/10 від 18 травня 2010 року, видане 22 березня 

2013 року. 

Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включа-

ючи права на: 

1) участь в управлінні Товариством; 

2) отримання дивідендів; 

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному зако-

нодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;  

5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення Товариством 

(крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому 

законодавством. 

Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних 

йому простих акцій, у випадках, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства".  

Акціонери Товариства можуть мати й інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством та  

Статутом Товариства.  

Засновниками Товариства є держава в особі Фонду державного майна України, ідентифікаційний код 

00032945, адреса: 01001, м. Київ, вул. Кутузова, 18,9 та організація орендарів Нижньодніпровського трубопрокат-

ного заводу імені Карла Лібкнехта, ідентифікаційного коду немає, адреса: 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, за-

реєстрована розпорядженням виконкому Дніпропетровської міської Ради народних депутатів від 30.12.1992 р. 



№1205-р. 

Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" сформованого 

ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2021 року, державна частка в статутному капіталі еміте-

нта відсутня. 

Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" сформованого 

ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2021 року власниками голосуючих акцій акціонерного 

товариства, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є: 

 

Реєстраційний код, Найменування / ПІБ,  

Країна реєстрації 

Місцезнаходження (місце проживання) Загальна кіль-

кість ЦП 

Відсоток у стату-

тному капіталі 

Товариство з обмеженою відпові-

дальністю "Інтерпайп Україна"   

33668606 

Країна: УКРАЇНА 

 

Дніпро Писаржевського 1-А, Дніпро, 

Дніпропетровська область, 49005, 

УКРАЇНА 

 

48360910 12,090227 

ІNTERPІPE LІMІTED   HE 170535 

Країна: КІПР 

 

Nіcosіa Mykіnon 8, Nіcosіa, 1065, КІПР 

 

87361849 21,840462 

KLW LІMІTED   HE 186148 

Країна: КІПР 

 

Nіcosіa Mykіnon 8, Nіcosіa, 1065, КІПР 

 

243278853 60,819713 

  

Материнською компанією є ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC) (Кіпр).  

Кінцеві бенефіціарні власники: 

1. Пінчук Віктор Михайлович, країна громадянства: Україна, РНОКПП 2226300415, дата народження 

14.12.1960р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): засновник та вигодоодержувач безвід-

кличних дискретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";  

2. Пінчук Олена Леонідівна, країна громадянства: Україна, РНОКПП 2590405044, дата народження 

03.12.1970р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): вигодоодержувач безвідкличних дис-

кретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

3. Пінчук Марія Вікторівна, країна громадянства: Україна, РНОКПП 3018715404, дата народження 

25.08.1982р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): вигодоодержувач безвідкличних дис-

кретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

4. Пінчук Роман Вікторович, країна громадянства: Україна, РНОКПП 3333015433, дата народження 

03.04.1991р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): вигодоодержувач безвідкличних дис-

кретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

5. Пінчук Катерина Вікторівна, країна громадянства: Україна, РНОКПП 3778511201, дата народження 

14.06.2003р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): вигодоодержувач безвідкличних дис-

кретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

6. Пінчук Вероніка Вікторівна, країна громадянства: Україна, паспорт та РНОКПП відсутній у зв’язку з 

неповноліттям, дата народження 28.09.2011р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): виго-

доодержувач безвідкличних дискретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

 

13. КАПІТАЛЬНІ РЕЗЕРВИ. 

 

  31 грудня 2021 31 грудня 2020 

Капітал у дооцінках 1 283 897 595 827 

Разом капітальні резерви 1 283 897 595 827 

 

Інші компоненти капіталу 

  31 грудня 2021 31 грудня 2020 

Інший додатковий  капітал 159 171 159 851 

Разом інші компоненти капіталу 159 171 159 851 

 

Резервний капітал 

  31 грудня 2021 31 грудня 2020 

Резервний капітал 19 993 19 993 



Разом резервний капітал 19 993 19 993 

 

 

 

14. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  

 

На дату звітності станом на 31.12.2021 р. та на 31.12.2020 р. Товариство має такі зобов’язання та забезпе-

чення: 

 

 31 грудня 2021р. 31 грудня 2020р. 

Інші довгострокові зобов'язання                                                                                                                                                         2 359 842 2 549 621 

Податкові забов’язання                                                         262 224 - 

Довгострокові забезпечення 674 872 731 590 

Поточні зобов'язання 8 847 097 

 

10 231 701 

 

Поточні забезпечення                          
                            

317 395 

                     329 

335 

Всього зобов'язання                    12 461 430 13 842 247 

 

Основними фінансовими зобов’язаннями Товариства є торгова та інша кредиторська заборгованість і про-

центні кредити. Основною метою цих фінансових зобов’язань є залучення коштів для фінансування операцій То-

вариства. 

Товариство має різні фінансові активи, такі як: грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторсь-

ка заборгованість, інші фінансові активи, які виникають безпосередньо в ході операційної діяльності Товариства. 

Головними ризиками, що пов’язані з фінансовими інструментами Товариства є валютний ризик, ризик лік-

відності, кредитний ризик та процентний ризик.  

Товариство переглядає та узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків. Короткострокові та 

довгострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, деноміновані в іноземній валюті приз-

водять до виникнення валютного ризику. Товариство не здійснювало операцій з метою хеджування цих валютних 

ризиків. 

 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення представлено у наступному складі: 

  31 грудня 2021 р. 31 грудня 2020р. 

Інші довгострокові зобов’язаннями   

тис. дол. США  44 399 
                      

44 399  

тис.грн. 1 211 140 1 255 380 

тис. дол. ЄВ  36 950 37 000 

тис.грн. 1 142 590 
1 285 365 

 

Довгострокові зобов’язаннями з оренди 6 112  

Всього довгострокові зобов'язання і забезпечення 2 359 842 2 549 621 

 

  31 грудня 2021 р. 31 грудня 2020р. 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 674 872 731 590 

Всього довгострокові зобов'язання і забезпечення 674 872 731 590 

 

Поточні зобов’язання та забезпечення представлено у наступному складі: 

  31 грудня 2021 р. 31 грудня 2020 р. 

Поточні кредити банків - - 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроко-

вими зобов’язаннями  2 290 836 2 374 514 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, послу-

ги 834 872 982 780 



Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 20 782 20 459 

Заборгованість з оплати праці 25 576 31 088 

Заборгованість за розрахунками зі страхування 6 518 8 177 

Поточна заборгованість за одержаними авансами 2 126 459 3 475 421 

Інші поточні  забезпечення 317 395 329 335 

Інші поточні зобов’язання 3 542 054 3 339 262 

Поточні зобов’язання всього 9 164 492 10 561 036 

 

Заборгованість за кредитами та позиками 31 грудня 2021 р. 31 грудня 2020 р. 

Поточна заборгованість за довгостроковими зо-

бов’язаннями  
  

тис. дол. США  83 980 83 980 

тис.грн. 2 290 836 2 374 514 

тис. євро - - 

тис.грн. - - 

Всього 2 290 836 2 374 514 

 

Інформація про невиконані Товариством зобов’язання стосовно позик та кредитів станом на 31.12.2021 ро-

ку представлена наступним чином: 

 

 
Сума зобов’язання на кінець 

звітного періоду, тис. грн. 

Строк погашення за до-

говором 

 

 

 

 

 

 

Всього 

 

1 211 140 

926 132 

 

20.12.2026 

13.12.2025 

2 290 836 

216 458 

02.08.2017 

14.12.2023 

4 644 566  

  

 

15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  

 

Інформація про забезпечення майбутніх витрат представлена наступним чином: 

 

  

Забезпечення 

виплат персо-

налу 

Забезпечення 

на судові 

справи та 

штрафи 

Забезпечення 

на проведен-

ня аудитор-

ських переві-

рок 

Забезпечення 

на виплату 

відпусток 

працівникам 

Разом 

Залишок на 31 грудня 

2020 р. 796 775 218 181 2 250 43 719 1 060 925 

Нараховано за звітний 

період 63 720 1 220 1 770 58 722 125 432 

Використано протягом 

року 118 034 1 170 2 229 72 657 194 090 

Залишок на 31 грудня 

2021 р. 742 461 218 231 1 791 29 784 992 267 

 

Забезпечення виплат персоналу. 

Станом на 31 грудня 2021 року забезпечення виплат персоналу включали наступне: 

 

 31 грудня 2021 р. 31 грудня 2020р. 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 674 872 731 590 



Поточні забезпечення витрат персоналу 67 589 65 185 

Всього 742 461 796 775 

 

Товариство має законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному пенсійному фонду Укра-

їни суми додаткових пенсій, що виплачуються деяким категоріям колишніх і працюючих співробітників Товарист-

ва. Згідно даній програмі, працівники Товариства, які мають стаж роботи у шкідливих умовах праці, і, таким чином, 

мають право на достроковий вихід на пенсію, також мають право на додаткові виплати, які фінансуються Товари-

ством і сплачуються Державним пенсійним фондом України.  

Також Товариство має договірні зобов'язання з виплати одноразової суми при виході на пенсію працівни-

кам, які мають тривалий стаж роботи, та згідно з колективним до іншим виплатам згідно з колективним договором.  

Дані зобов'язання підпадають під визначення пенсійної програми з визначеною виплатою.   

Товариство не мало зобов’язань з виплати інших додаткових пенсій, медичної допомоги після виходу на 

пенсію, страхових виплат, вихідної допомоги або інших компенсаційних пільг перед теперішніми або колишніми 

працівниками, які підлягають нарахуванню. 

У нижче наданих таблицях наведені компоненти витрат по пенсійним виплатам, визнані у звіті про сукуп-

ний дохід, і суми, визнані у звіті про фінансовий стан. Витрати по пенсійним виплатам включені в інші операційні 

витрати. Витрати по відсотках відображені в статті фінансових витрат. Актуарні прибутки включені до складу ін-

шого сукупного доходу. 

 

Винагороди по закінченню трудової діяльності. 

 

Суми, визнані у звіті про фінансові результати 

 31 грудня 2021р. 31грудня 2020р. 

Вартість поточних послуг 8 041 8 108 

Вартість послуг попередніх періодів  0 

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 83 351 77 536 

Всього витрат по виплатам 91 392 85 644 

 

Суми, визнані у звіті про фінансовий стан 

 

Показники змін поточної вартості пенсійних зобов'язань: 

 

31 грудня 2021р. 
 

31 грудня 2020р. 

Зобов’язання по плану зі встановленими виплатами станом на 1 

січня 
757 739 574 337 

Вартість поточних послуг 8 041 8 108 

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 83 351 77 536 

Актуарні прибутки/ збитки, визнані у складі іншого сукупного 

доходу 
(70 734) 154 036 

Оплачені зобов'язання (60 665) (56 278) 

Вартість послуг попередніх періодів 0 0 

Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами станом на 31 

грудня 
717 732 757 739 

 

У Товариства існує інша програма виплат працівникам: виплати при виході на пенсію та виплати до юві-

лею, які охоплюють всіх працівників, а також пенсіонерів Товариства, що отримують ці пільгові виплати, передба-

чені колективним договором. 

У нижче наданих таблицях наведені компоненти витрат по іншим довгостроковим виплатам, визнані у звіті 

про сукупні доходи та збитки, і суми, визнані у звіті про фінансовий стан у відношенні даного плану. Витрати по 

даним виплатам включені в інші операційні витрати. Витрати по відсотках відображені в статті фінансових витрат. 

Актуарні збитки включені до складу іншого сукупного доходу. 

 

Інші довгострокові винагороди. 

 

Суми, визнані у звіту про фінансові результати  

31 грудня 2021р. 
 

31 грудня 2020р. 

Вартість поточних послуг 800 986 

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 4 294 5 258 



Всього витрат по виплатам 5 094 6 244 

 

Суми, визнані у звіті про фінансовий стан 

Показники змін поточної вартості пенсійних зобов'язань: 
 

31 грудня 2021р. 
 

31 грудня 2020р. 

Зобов’язання по плану зі встановленими виплатами станом на 1 

січня 39 035 38 952 

Вартість поточних послуг 800 985 

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 4 294 5 258 

Вартість послуг попередніх періодів 843 - 

Актуарні прибутки (збитки), визнані у складі іншого сукупного 

доходу 
(18 253) 986 

Оплачені зобов'язання (1 991) (7 146) 

Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами станом на 31 

грудня 
24 728 39 035 

 

Основні припущення, використані для цілей актуарної оцінки, були представлені таким чином: 

 

 31 грудня 2021р. 31 грудня 2020р. 
Ставка дисконтування 11,0 13,5 

Ставка інфляції 105,0 105,3 

Коефіцієнт плинності кадрів 8,0 8,0 

Коефіцієнт збільшення розміру зарплати та пенсії 21,7 15,7 

 

Смертність  0,97 0,97 

Вік та стаж виходу на пенсію, період виплати пенсій Згідно законодавства України 

 

Аналіз чутливості за пенсійними планами. 

Актуарний метод передбачає використання різних припущень щодо ставки дисконтування, зростання заро-

бітної плати в майбутньому, рівня смертності і зростання пенсій, які можуть відрізнятися від фактичних результатів 

в майбутньому. 

Припущення про розмір ставки дисконтування та інших параметрів приводять до виникнення невизначе-

ностей в оцінках, в результаті чого може виникнути значний ризик суттєвого коригування зобов'язань як в сторону 

їх зменшення, так і - збільшення.  

Оскільки в Україні, як правило, відсутні достовірні ринкові дані, управлінський персонал використовує 

власні припущення при розрахунку зобов’язань на кожну звітну дату. Фактичні результати можуть суттєво відріз-

нятися від оцінок, зроблених на звітну дату. 

Ставка дисконту розраховується як середньозважена величина ринкової доходності українських єврооблі-

гацій та ринку ОВДП, емітованих в гривні в грудні поточного року, з урахуванням коригувань на оцінені впливи 

різниць у строках обігу та погашення. 

Темпи зростання заробітної плати та пенсій ґрунтується на очікуваних майбутніх темпах інфляції в Україні, 

опублікованих у відкритих джерелах. Дані показники є схильними до макроекономічних та політичних ризиків. 

Чутливість зобов’язань з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності (за планами з визначе-

ними виплатами) до основних актуарних припущень представлена таким чином: 

Окрім описаних вище програм із визначеними виплатами, Товариство не мало зобов’язань з виплати інших 

додаткових пенсій, медичної допомоги після виходу на пенсію, страхових виплат, вихідної допомоги або інших 

компенсаційних пільг перед теперішніми або колишніми працівниками, які підлягають нарахуванню. 

 

Поточні зобов'язання з виплат працівникам  представлені наступним чином 

 

 2021р. 2020р. 

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці  25 576 31 088 

Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування 6 518 8 177 

Всього 32 094 39 265 

  

Середньооблікова чисельність персоналу 



Товариства по категоріям представлена наступним чином:: 

  2021р. 2020р. 

Робочі 1 594 3 200 

Керівники 196 345 

Фахівці 389 545 

Разом середня кількість працівників  2 179 4 090 

 

Забезпечення на судові справи та штрафи. 

Товариство виступає в якості відповідача в кількох судових процесах. Забезпечення на судові справи та 

штрафи є оцінкою керівництва можливих втрат, які можуть бути понесені в результаті негативних судових рішень, 

включаючи штрафи і пеню, нараховані за несвоєчасне виконання зобов’язань.  

 

Забезпечення на виплату відпусток. 

Товариство створює забезпечення під короткострокові виплати персоналу на період відпусток.  

 

 

16. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ. 

 

  2021р. 2020р. 

Готівка  
 

10 19 

Поточний рахунок у банку   620 358 945 611 

Інші рахунки у банках (картковий рахунок)   - - 

Разом грошові кошти та їх еквіваленти  620 368 945 630 

 

Грошові потоки складаються із платежів у національній валюті України та в іноземній валюті: у доларах 

США, євро та російських рублях. 

 

Рух коштів від операційної діяльності 2021р. 2020р. 

Надходження грошових потоків 17 160 726 15 858 909 

Виплата грошових потоків  (17 274 566) (15 035 029) 

Рух коштів від операційної діяльності 
(113 840) 823 880 

 

 Рух коштів від інвестиційної діяльності 2021р. 2020р. 

Надходження грошових потоків 43 5 

Виплата грошових потоків  (128 779) (109 516) 

Рух коштів від інвестиційної діяльності 
(128 736) (109 511) 

 

 Рух коштів від фінансової діяльності 2021р. 2020р. 

Надходження грошових потоків - 1 246 519 

Виплата грошових потоків  (54 244) (2 410 572) 

Рух коштів від фінансової діяльності (54 244) (1 164 053) 

 

Надходження грошових потоків від операційної діяльності 2021р. 2020р. 

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7 377 010 9 667 156 

Надходження від відсотків за залишками коштів  1 108 2 731 

Надходження від боржників неустойки 1 204 - 

Надходження від операційної оренди 3 251 8 529 

Рух коштів від операційної діяльності 7 382 573 9 678 416 

 

 Виплата грошових потоків від операційної діяльності 2021р. 2020р 

Виплати постачальникам товарів, робіт, послуг (9 025 477) (7 904 274) 

Виплати на оплату праці  (438 852) (596 795) 

Виплати відрахувань на соціальні заходи (186 324) (221 267) 

Виплати з податку на прибуток   

Інші надходження та виплати за операційною діяльністю (2 465 227) (94 559) 

Рух коштів від операційної діяльності (12 115 880) (8 816 895) 



   

 

 

 Надходження грошових потоків від інвестиційної діяльності 

 

 

 

   2021р. 

 

 

2020р. 

Надходження від реалізації необоротних активів  - 

Інші надходження 43 5 

Рух коштів від інвестиційної діяльності 43 5 

 

Виплата грошових потоків від інвестиційної діяльності 2021р. 2020р. 

Виплати на придбання необоротних активів (79 020) (45 363) 

Інші витрати  (49 759) (64 153) 

Рух коштів від інвестиційної діяльності (128 779) (109 511) 

 Надходження грошових потоків від фінансової діяльності 

 

2021р. 

 

2020р. 

Отримання позик та займів - 1 246 519 

Надходження від інструментів власного капіталу - - 

Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю - - 

Рух коштів від фінансової діяльності - 1 246 519 

 

 Виплата грошових потоків від фінансової діяльності 2021р. 2020р. 

Виплати на погашення позик (1 541) (2 410 572) 

Рух коштів від фінансової діяльності (1 541) (2 410 572) 

 

 Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю 2021р. 2020р. 

Викуп власних акцій - - 

Сплата дивідендів (3) - 

Витрачання на сплату відсотків (52 059) - 

Інші платежі (641) - 

Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю (52 703) - 

 

17. ПРИБУТОК НА АКЦІЮ. 

 

  2021р. 2020р. 

Середньорічна кількість простих акцій  400 000 000 400 000 000 

Скоригована кількість простих акцій 400 000 000 400 000 000 

Чистий прибуток (збиток) на акцію, грн. (1,21603) 0,05726 

Скоригований чистий збиток на акцію, грн. (1,21603) 0,05726 

Дивіденди на акцію - - 

 

18. ДОХОДИ ЗА ДОГОВОРАМИ З КЛІЄНТАМИ. 

 

 Інші надходження та виплати за операційною діяльністю 2021р. 2020р. 

Надходження від повернення податків та зборів 926 253 727 952 

Надходження від цільового фінансування  56 153 

Надходження авансів від покупців та замовників 1 984 358 1 115 374 

Надходження від повернення авансів 164 335 318 225 

Інші надходження 6 703 150 4 018 789 

Сплата податків і зборів (483 329) (579 403) 

Сплата авансів та передплат (1 569 479) (1 644 163) 

Повернення авансів (3 105 027) (3 884 906) 

Оплата цільових внесків (850) (109 662) 

Інші виплати за операційною діяльністю  - 

Інші надходження та виплати за операційною діяльністю 4 619 467 (37 641) 

   



Дохід від реалізації визнається коли (або у міру того, як) Товариство  задовольняє зобов’язання щодо ви-

конання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, 

як) клієнт отримує контроль над таким активом.  

Товариство передає контроль над товаром або послугою з плином часу, і, отже, задовольняє зобов’язання 

щодо виконання та визнає дохід з часом, якщо виконується один з таких критеріїв:  

- клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Товариством у процесі виконання;  

- виконання Товариством створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене виробництво), який ко-

нтролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу; 

- виконання Товариством не створює активу з альтернативним використанням для Товариства і Товариство 

має юридично обов’язкове право на отримання платежу за виконання, завершене до сьогодні. 

У всіх інших випадках дохід визнається в певний момент часу, коли  зобов’язання щодо виконання повні-

стю виконано. 

Дохід від реалізації визнається в сумі грошової винагороди, на яку Підприємство очікує мати право в обмін 

на передачу домовлених товарів чи послуг (задоволення зобов’язань до виконання за контрактом).  

 

Інформація про доходи за договорами з клієнтами представлена наступним чином: 

 

  2021 р. 2020 р. 

Дохід від продажу готової продукції за прямим договорам 2 451 512 4 476 135 

 

Комісійний дохід від продажу готової продукції за договорами комісії 4 970 713 4 372 540 

Дохід пов’язаний з наданням послуг                                  803 363 621 562 

Разом доходи за договорами з клієнтами 8 225 588 9 470 237 

 

 

Інформація про інші операційні  та інші доходи представлена наступним чином: 

 2021р. 2020р. 

Інші операційні доходи 4 390 045 2 628 322 

             В т.ч.                Операційна оренда активів 60 980 10 298 

                                      Дохід від реалізації інших оборотних активів     3 931 869        1 139 

228 

                                       Дохід від курсової різниці 241 836 1 161 149 

                                       Інші операційні доходи 155 360 317 647 

Інші доходи 741 127 673 765 

              В т.ч.                Безоплатно одержані активи 640 1 186 

                                        Інші доходи та витрати 61 653 28 489 

                                        Дохід від неоперац.курсових різниць                                         678 834 644 090 

                                                                                                          

Всього 

13 356 760 12 772 324 

 

 

Сукупний дохід     

      

Інший сукупний дохід:                             2021р.           2020р. 

Дооцінка необоротних активів 1 038 357 130 331 

Інший сукупний дохід (350 287) (155 022) 

Загальний інший сукупний дохід 688 070 (24 691) 

 

 

19. ВИТРАТИ. 

 

Витрати відображалися в обліку одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здійснені. 

Витрати безпосередньо не зв'язані з доходами відображалися в складі того звітного періоду, у якому вони 

були здійснені. 

 



Собівартість реалізованих готової продукції, товарів, робіт, послуг 2021р. 2020р. 

      

Собівартість реалізованих товарів 7 136 969 6 150 875 

Собівартість реалізованих робіт, послуг 349 210 652 384 

ВСЬОГО: 7 486 179 6 803 259 

      

Інші операційні  витрати 2021р. 2020р. 

      

Операційна оренда активів 18 064 19 339 

Операційна курсова різниця 462 571 533 096 

Собівартість реалізованих оборотних активів 3 765 692 1 014 386 

Штрафи, пені, неустойки  350 2 290 

Втрати від знецінення сировини, матеріалів  240 256 385 

Резерв на пенсійне забезпечення - - 

Інші витрати операційної діяльності 176 643 303 754 

ВСЬОГО: 4 423 560  2 129 250 

     

Фінансові витрати 2021р. 2020р. 

      

Проценти 375 323 450 566 

Інші фінансові витрати 88 762 84 303 

ВСЬОГО: 464 085 534 869 

      

Інші витрати 2021р. 2020р. 

      

Списання необоротних активів 4 602 9 580 

Інші витрати 118 907 216 301 

Витрати від неоперац.курсових різниць 293 274 2 089 369 

ВСЬОГО: 416 783 2 315 250 

 

 

Витрати від участі в капіталі:                    2021р. 2020р. 

Витрати від участі в капіталі                   186 120 
 

 

20. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ. 

 

У відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про пов’язані сторони", сторони вважаються 

пов’язаними, якщо одна сторона  має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати значний вплив на 

діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої 

пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі. 

Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також операції між 

пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з непов'язаними особами. Кері-

вництво вважає, що Товариство здійснює відповідні процедури для визначення та відповідного розкриття операцій 

з пов'язаними сторонами. 

 

 

 

 



Найменування пов'язаної сторони Характер відносин з пов'язаною стороною 

ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (ІNTERPІPE 

HOLDІNGS PLC) 
Юридична особа, що контролює Товариство 

ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED) 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством  

ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"  Юридична особа, що контролюється Товариством  

ТОВ "КЛВ УКРАЇНА"  
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

КЛВ ЛІМІТЕД  (KLW LІMІTED) 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

СТІЛ. УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LІMІTED) 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

 

ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (ІNTERPІPE 

ІNVESTMENTS PLC) 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

 

АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "МЕТА" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством  

АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП –М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М") 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕ-

РПАЙП КАЗАХСТАН") 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА (ІNTERPІPE EUROPE SA) 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH 

AMERІCAN ІNTERPІPE, ІNC.) 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (ІNTERPІPE 

CENTRAL TRADE GmbH) 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ІНТЕРПАЙП М.І,  ФЗІ (ІNTERPІPE M.E, FZE) 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "НВЦ"ЯКІСТЬ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" Юридична особа, що є асоційованим підприємством 



ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ – ЕНЕРГО" 

 

КЛВ НОРЗ АМЕРІКА, ІНК. (KLW NORTH 

AMERІCA, ІNC.)   

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

 

 

Станом на 31 грудня 2021р. та 2020р. заборгованість за операціями з пов`язаними представлена наступним 

чином: 

 

 

  

Особа що контро-

лює Товариство 

Дочірні підприємс-

тва 

Асоційовані підп-

риємства 

Особи  під спіль-

ним контролем 

На 31 грудня 2020 р     

Дебіторська заборгованість - 7 805 2 841 11 144 874 

у т.ч. оренда - 60 2 519 13 145 

Кредиторська заборгованість  22 520 11 766 580 

у т.ч. кредити та займи  - - 3 629 894 

На 31 грудня 2021 р -    

Дебіторська заборгованість - 6 118 2 915 12 379 916 

у т.ч. оренда - 40 2 421 137 725 

Кредиторська заборгованість  22 780 10 076 663 

у т.ч. кредити та займи  - - 3 501 976 

     

 

Обсяги операцій з пов’язаними сторонами за 2021 р. та за 2020 р. представлено наступним чином: 

 

 
Особа що контро-

лює Товариство 

Дочірні підприємст-

ва 

Асоційовані підп-

риємства 

Особи  під спіль-

ним контролем 

На 31 грудня 2020 р     

Реалізація товарів та послуг  23 704 10 840 380 

Закупівля сировини та витратних 

матеріалі та послуг 
 - 38 658 5 775 377 

Надання кредитів та займи - - - - 

На 31 грудня 2021 р -    

Реалізація товарів та послуг  23 737 10 775 614 

Закупівля сировини та витратних 

матеріалі та послуг 
- 0 38 197 6 392 239 

Надання кредитів та займи  - - - 

 

Оцінка активів і зобов’язань між пов’язаними сторонами здійснюється за методом балансової вартості.  

 

 

20. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ СТАНОМ НА 31.12.2021р. 

 

АКТИВИ, т.ч.: 17 777 909 

Нематеріальні активи: залишкова вартість 3 882 

Незавершене будівництво 251 818 

Основні засоби: залишкова вартість 3 317 783 

Довгострокові фінансові інвестиції                           1 856 

Довгострокова дебіторська заборгованість 0 

Відстрочені податкові активи 0 

Запаси 693 432 

Дебіторська заборгованість 12 863 515 

Грошові кошти та їх еквіваленти 620 368 

Інші оборотні активи 25 255 



ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, у т.ч.: 12 461 430 

Довгострокові зобов’язання 3 296 938 

Короткострокові кредити банків - 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 2 290 836 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 834 872 

Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом 20 782 

Поточні зобов’язання за розрахунками: зі страхування 6 518 

Поточні зобов’язання за розрахунками: з оплати праці 25 576 

Інші поточні зобов’язання,забезпечення 3 859 449 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 2 126 459 

Розрахункова вартість чистих активів 5 316 479 

Статутний капітал 100 000 

Скоригований статутний капітал 100 000 

 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом становить 

5 216 479 тис. грн. Вартість чистих активів Товариства перевищує статутний капітал. Вимоги пункту 3 статті 155 

Цивільного кодексу України дотримуються. 

 

21. ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ 

ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК". 

 

Дії, які можуть вплинути на господарський стан та призвести до значної вартості цінних паперів відсутні 

протягом звітного періоду. 

 

22. СУТТЄВІ НЕ ГРОШОВІ ОПЕРАЦІЇ З ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

Не грошові операції з інвестиційної та фінансової діяльності у звітному та попередньому періоді не прово-

дились. 

 

23. ДОГОВІРНІ ТА УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ. 

 

Дотримання вимог податкового законодавства. 

Товариство є об’єктом регулярних податкових перевірок. Під час камеральної перевірки щодо своєчасної 

реєстрації податкових накладних за 2021 рік до ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" контролюючими органами не були засто-

совані штрафні санкції. 

 

Юридичні питання. 

У ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає стороною в різних судових процесах та 

спорах. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність за зобов’язаннями у разі їх виникнення внаслідок 

таких судових процесів та спорів не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати 

майбутніх операцій Товариства, крім тих, що включені до забезпечення за судовими процесами. 

 

Соціальні зобов’язання. 

Товариство здійснює свій внесок у підтримку та соціально-економічний розвиток місцевих громад на те-

риторіях, де Товариство  проводить свою діяльність, у тому числі внески у спорудження, розвиток та підтримку 

житлових об’єктів, шкіл, лікарень, транспортних послуг та інших соціальних потреб. 

 

24. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ. 

 

Стратегічною метою Товариства є диверсифікація географічної присутності і продуктового портфеля з ме-

тою завоювання більшої частки локальних і глобальних ринків та нівелювання ринкового ризику. Досягнення таких 

цілей можливо за рахунок збільшення збуту, поліпшення якості продукції та більш тісної роботи з клієнтами для 

задоволення їх потреб і продажів більш високо маржинальних продуктів. 

Основними фінансовими інструментами є торгова дебіторська і кредиторська заборгованості, процентні 

позики, гроші та їх еквіваленти. Метою даних фінансових інструментів є фінансування операційної діяльності. Ри-

зиками, які виникають у зв'язку з зазначеними вище фінансовими інструментами, є курсовий ризик, ризик ліквід-

ності, кредитний ризик і ризик пов'язаний зі зміною процентних ставок за позиками. 

 

 

 



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 нівелю-

ється основними продажами в доларах США і євро. 

Офіційний курс гривні, встановлений Національним банком України ( надалі - НБУ) на визначені дати був 

таким: 

      31 грудня 2021р.       31 грудня 2020 р. 

Долар США 27,2782 28,274600 

Євро 30,9226 34,739600 

Російський рубль 0,36397 0,378230 

 

Короткострокові та довгострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, деноміно-

вані в іноземній валюті призводять до виникнення валютного ризику. Товариство не здійснювало операцій з метою 

хеджування цих валютних ризиків. 

Станом на звітну дату цієї фінансової звітності Товариство підпадало під вплив операційного валютного 

ризику який відноситься до валютних монетарних активів та зобов'язань та відноситься до загальних змін на валю-

тному ринку. Під вплив зазначеного ризику підпадають реалізація, закупівлі Товариства, деноміновані в іноземних 

валютах. 

Інформація про фінансові інструменти в іноземній валюті представлена наступним чином в тис: 

 

Назва фінансового інструмента 

2021 2020 

тис. доларів 

США 
тис. рублів тис. євро 

тис. доларів 

США 

тис. руб-

лів 

тис. 

євро 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
25 829 907 539 57 326 50 550 181 638 27 209 

Інша поточна дебіторська забор-

гованість 
- 1 776  3 244 22 - 3 031 

Грошові кошти та їх еквіваленти 19 390 24 930 1 990 35 303  3 531 51 

Фінансові активи       

Довгострокові зобов'язання (по-

зики та інші)                    
44 399 - 36 950 44 399 - 37 000 

Довгострокові краткосрочні зо-

бов'язання (позики та інші)   
- - - - - - 

Довгострокові поточні зобов'я-

зання (позики та інші)   
83980 - - 83 980 - - 

Довгострокові забезпечення       

Поточні забезпечення       

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги  
1 143  33  1 686 3 102 43 769 1 473 

Розрахунки з іншими кредито-

рами 
   - - - 

Фінансові зобов'язання       

 

Ризик ліквідності. 

Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за 

рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки платежів за кредиторсь-

кою заборгованістю. З цією метою Товариство проводить аналіз термінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'я-

зку з очікуваними надходженнями грошових коштів. У разі надмірної наявності вільної ліквідності або її недостат-

ності, Товариство перерозподіляє ресурси відповідним чином. 

Основними джерелами фінансування Товариства були грошові потоки від операційної діяльності. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, яку Товарис-

тво може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості та реалізації інших активів. 

 

 2021р. 2020р. 

Гроші та їх еквіваленти 620 368 945 630 

Поточні зобов’язання і забезпечення  9 164 492 10 561 036 



Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,07 0,09 

 

У 2021 році коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився і становить 0,07 (у 2020 році відповідно 0,09). 

 

Кредитний ризик. 

Фінансові інструменти Товариства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і кредиторська забор-

гованості є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками, кредитний ризик кон-

тролюється на постійній основі. Оцінка платоспроможності контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед 

наданням відстрочки платежу. Як правило, Товариство не витребовує забезпечення виконання зобов'язань контра-

гентами, оскільки основні продажі відбуваються  клієнтам з гарною кредитною історією і статистикою оплат. 

З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не повинен значною мірою 

перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Максимальна величина кредитного ризику обме-

жена сумою фінансових активів в балансі. 

 

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 плаваю-

чою ставками. 

 

Ризик управління капіталом. 

Основною метою Товариства стосовно управління капіталом є забезпечення стабільної кредитоспромож-

ності та адекватного рівня капіталу для ведення діяльності Товариства і максимізації прибутку акціонерів. 

Товариство управляє структурою капіталу та змінює її відповідно до змін економічних умов. Цілями Това-

риства при управлінні капіталом є забезпечення можливості безперервної діяльності Товариства з метою забезпе-

чення прибутку для акціонерів та вигод для інших зацікавлених осіб, а також забезпечення фінансування поточних 

потреб Товариства, її капітальних витрат та стратегії розвитку Товариства. Товариство розглядає позиковий капітал 

та акціонерний капітал як основні джерела формування капіталу. 

Керівництво постійно контролює рівень капіталу, використовуючи коефіцієнт платоспроможності, 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 операційному середовищі, змін оцінки 

учасниками ринку перспектив зміни цін чи стратегії розвитку Товариства. 

 

25. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ. 

 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань відображена за сумою на яку може бути обміняний 

інструмент у результаті поточної угоди між бажаючими укласти таку угоду сторонами, іншої ніж примусовий про-

даж або ліквідація. 

Для визначення справедливої вартості використовувались такі методи та припущення: 

- Справедлива вартість грошових коштів, дебіторської заборгованості за основною діяльністю, кредитор-

ської заборгованості за основною діяльністю,  позикових коштів та інших поточних зобов’язань приблизно дорів-

нює їх балансовій вартості, що обумовлено короткостроковістю цих інструментів. 

- Керівництво вважає, що процентна ставка довгострокових кредитів з фіксованою процентною ставкою 

приблизно дорівнює ринковій процентній ставці за якою Товариство могло б позичити кошти на звичайних  

комерційних умовах. Отже, станом на 31 грудня 2021 року та 2020 року балансова вартість цих кредитів не відріз-

нялась суттєво від їх розрахованої справедливої вартості. 

Товариство використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструмен-

тів и розкриття про неї у розрізі моделей оцінок: 

- Ціни на активних ринках з ідентичних товарів чи зобов’язань (без будь-яких коригувань);  

- Інші методи, усі вихідні дані для яких, суттєво впливають на відображену справедливу вартість, є елеме-

нтом для нагляду за ситуацією на ринку.  

 

26. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ. 

 

Суттєвих подій після звітної дати до дати затвердження фінансової звітності не встановлено. 

 

 

Директор з фінансів та економіки  ____________________________ Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

 

Головний бухгалтер ____________________________ Ірина СОКОЛОВА 

 



 

КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

Територія Дніпропетровська обл. за КАТОТТГ 
UA1202001001

0231764 

Організацій-

но-правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво труб, порожнистих профілів і 

фітингів зі сталі 
за КВЕД 24.20 

Середня кількість працівників: 2180 

Адреса, телефон: 49081 м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, (0562) 359-163 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2021 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періо-

ду 

На кінець зві-

тного періоду 

1 2 3 4 

    І. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 17 553 3 882 

    первісна вартість 1001 45 181 31 115 

    накопичена амортизація 1002 ( 27 628 ) ( 27 233 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 127 358 251 818 

Основні засоби 1010 4 008 981 3 317 783 

    первісна вартість 1011 6 466 216 3 453 254 

    знос 1012 ( 2 457 235 ) ( 135 471 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 56 056 1 419 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 



Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом І 1095 4 209 948 3 574 902 

    ІІ. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 624 761 693 432 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 11 286 907 9 967 560 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 229 358 275 496 

    з бюджетом 1135 203 040 98 133 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 38 296 1 651 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15 968 2 523 782 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 946 411 620 377 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2 929 25 255 

Усього за розділом ІІ 1195 14 309 374 14 204 035 

    ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 24 0 

Баланс 1300 18 519 346 17 778 937 

 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періо-

ду 

На кінець зві-

тного періоду 

1 2 3 4 

    І. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100 000 100 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 595 827 1 283 897 

Додатковий капітал 1410 159 851 159 171 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 19 993 19 993 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 800 557 3 753 418 



Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом І 1495 4 676 228 5 316 479 

    ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 262 224 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 2 549 621 2 359 842 

Довгострокові забезпечення 1520 731 590 674 872 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 731 590 674 872 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом ІІ 1595 3 281 211 3 296 938 

    ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 2 374 514 2 290 836 

    товари, роботи, послуги 1615 982 885 835 224 

    розрахунками з бюджетом 1620 20 459 20 782 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 8 177 6 518 

    розрахунками з оплати праці 1630 31 089 25 577 

    одержаними авансами 1635 3 475 421 2 126 459 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 329 335 317 395 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 3 340 027 3 542 729 

Усього за розділом ІІІ 1695 10 561 907 9 165 520 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 18 519 346 17 778 937 

 

Керівник    Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

Головний бухгалтер   Ірина СОКОЛОВА 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2021 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний пе-

ріод 

За аналогічний 

період попе-

реднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, пос-

луг) 
2000 8 227 355 9 471 574 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених пре-

мій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7 487 892 ) ( 6 804 570 ) 

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

Валовий: 

    прибуток 
2090 739 463 2 667 004 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зо-

бов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 4 390 035 2 628 321 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за спра-

ведливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сіль-

ськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподатку-

вання 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 311 681 ) ( 287 862 ) 

Витрати на збут 2150 ( 631 535 ) ( 638 686 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 4 423 828 ) ( 2 129 413 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 0 2 239 364 

    збиток 2195 ( 237 546 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 741 145 673 765 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 464 085 ) ( 534 869 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 416 783 ) ( 2 315 250 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 0 63 010 

    збиток 2295 ( 377 269 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -109 143 -40 105 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після опода-

ткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 0 22 905 

    збиток 2355 ( 486 412 ) ( 0 ) 

 

ІІ. Сукупний дохід 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний пе-

ріод 

За аналогічний 

період попе-

реднього року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 1 038 357 130 331 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -350 287 -155 022 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 688 070 -24 691 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним дохо-

дом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 688 070 -24 691 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 201 658 -1 786 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

    власникам материнської компанії 
2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 

    власникам материнської компанії 
2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

 

ІІІ. Елементи операційних витрат 

 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний пе-

ріод 

За аналогічний 

період попе-

реднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 6 461 339 7 758 747 

Витрати на оплату праці 2505 573 213 757 797 

Відрахування на соціальні заходи 2510 125 122 156 828 

Амортизація 2515 295 978 441 848 

Інші операційні витрати 2520 5 397 572 739 427 

Разом 2550 12 853 224 9 854 647 

 



ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний пе-

ріод 

За аналогічний 

період попе-

реднього року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 400 000 000 400 000 000 

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

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1,216030 0,057260 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -1,216030 0,057260 

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

 

Керівник    Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

Головний бухгалтер   Ірина СОКОЛОВА 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2021 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний пе-

ріод 

За аналогічний 

період попе-

реднього року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 7 377 809 9 669 370 

Повернення податків і зборів 3005 926 253 727 952 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 56 153 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 984 358 1 115 374 

Надходження від повернення авансів 3020 168 915 318 276 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточ-

них рахунках 
3025 1 115 2 746 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 204 0 

Надходження від операційної оренди 3040 3 251 8 529 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 6 703 153 4 019 078 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 9 027 297 ) ( 7 905 917 ) 

Праці 3105 ( 438 854 ) ( 596 797 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 186 325 ) ( 221 268 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 483 390 ) ( 579 439 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 35 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і збо-

рів 
3118 ( 0 ) ( 1 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1 573 530 ) ( 1 644 167 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 3 105 027 ) ( 3 884 906 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 850 ) ( 109 662 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрак-

тами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 2 465 453 ) ( 94 720 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -114 612 824 602 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та ін-

шої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 43 5 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 79 020 ) ( 45 363 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та ін-

шої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 49 759 ) ( 64 153 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -128 736 -109 511 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 1 246 519 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприєм-

стві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 1 541 ) ( 2 410 572 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 3 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 52 059 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 641 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємс-

тві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочі-

рніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -54 244 -1 164 053 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -297 592 -448 962 

Залишок коштів на початок року 3405 946 411 1 194 917 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -28 442 200 456 

Залишок коштів на кінець року 3415 620 377 946 411 

 

Керівник    Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

Головний бухгалтер   Ірина СОКОЛОВА 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕР-

ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТ-

НИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2021 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  
Код ря-

дка 

Зареєс-

трова-

ний ка-

пітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нерозпо-

ділений 

прибуток 

(непо-

критий 

збиток) 

Не-

опла-

чений 

капітал 

Ви-

лу-

чений 

капі-

тал 

Всього 

Неконт-

рольо-

вана ча-

стка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 4000 100 000 595 827 159 851 19 993 3 800 557 0 0 4 676 228 0 4 676 228 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 100 000 595 827 159 851 19 993 3 800 557 0 0 4 676 228 0 4 676 228 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -486 412 0 0 -486 412 0 -486 412 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 688 070 0 0 0 0 0 688 070 0 688 070 

Дооцінка (уцінка) необорот-

них активів  

4111 0 1 038 357 0 0 0 0 0 1 038 357 0 1 038 357 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного до-

ходу асоційованих і спільних 

підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 -350 287 0 0 0 0 0 -350 287 0 -350 287 



Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, на-

лежна до бюджету відповідно 

до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних (ці-

льових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених ак-

цій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених ак-

цій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної вар-

тості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -680 0 439 273 0 0 438 593 0 438 593 

Придбання (продаж) неконт-

рольованої частки в дочір-

ньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 688 070 -680 0 -47 139 0 0 640 251 0 640 251 

Залишок на кінець року  4300 100 000 1 283 897 159 171 19 993 3 753 418 0 0 5 316 479 0 5 316 479 

 

Керівник    Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

Головний бухгалтер   Ірина СОКОЛОВА 



Примітки до консолідованої фінансової звітності, складеної відповідно до 

міжнародних стандартів фінансової звітності 
 

ПРИМІТКИ 

до річної консолідованої фінансової звітності за 2021 рік 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 
 

 

 
ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІ-

НАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р. 

 

1. Керівництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-

КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі – Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") несе відповідальність за під-

готовку річної консолідованої фінансової звітності, що достовірно відображає фінансове становище ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" та його дочірнього  підприємства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАП-

НЯНА ФАБРИКА" (далі - консолідована група Товариства) станом на 31 грудня 2021 року, а також результати його 

діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився цією датою, згідно з Міжнародними стан-

дартами фінансової звітності (далі – МСФЗ) 

2. При підготовці фінансової звітності згідно МСФЗ керівництво ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" несе відповіда-

льність за: 

- вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування; 

- застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; 

- дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ в примітках до фінансової зві-

тності консолідованої групи Товариства; 

- підготовку фінансової звітності згідно МСФЗ, виходячи із допущення, що консолідована група Товарист-

ва продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке продовження не бу-

де правомірним; 

- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх відносин і операцій між пов'язаними сторонами; 

- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або ро-

зкриття; 

- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були або, можливо, будуть в найближчому 

майбутньому; 

- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені кері-

вництва. 

3. Керівництво ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"  також несе відповідальність за: 

- розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю; 

- ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства і стандартів бухгалтерського обліку України; 

- трансформацію фінансової звітності відповідно до стандартів МСФЗ; 

- вживання заходів в рамках своєї компетенції для захисту активів консолідованої групи Товариства; 

- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 

  

 

Від імені керівництва ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»: 

 

             

 

 

 

Директор з фінансів та економіки  ____________________________ Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

 

 

 

Головний бухгалтер ______________________________ Ірина СОКОЛОВА 

 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.  

 

Основна інформація про Товариство. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТ-

НИЙ ЗАВОД" зареєстровано 28 грудня 1994 р. 

Юридична адреса Товариства 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 

Протягом 2021 року ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" здійснювало наступні види діяльності: 

24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі 

24.10 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

85.32 – Професійно-технічна освіта 

Середня кількість працівників на підприємстві за звітний період складала 2 179 чоловік. 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - це сучасне підприємство, одне з найбільших у галузі на Україні, має сучасне 

обладнання, технології, способи забезпечення й контролю якості сталевих труб, коліс, бандажів, кільцевих виробів, 

а по виробництву деяких видів продукції - єдине в Україні. 

 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" має дочірнє підприємство: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", загальна інформація про яке наведена нижче. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" зареєстроване 06 бере-

зня 2007р.  

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

ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" це підприємство, що здійснює оптову торгівлю матеріалами, які використо-

вуються у металургійному виробництві.   

Протягом 2021 року ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"  здійснювало наступні види діяльності: 

23.52 - Виробництво вапна та гіпсових сумішей 

78.30 - Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 

47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 

Середня кількість працівників ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" за звітний період складала 2 особи. 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є єдиним засновником ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" та володіє 100% часткою в 

статутному капіталі підприємства. 

 

Основа підготовки річної фінансової звітності. 

Представлена консолідована фінансова звітність  підготовлена у відповідності з Міжнародними стандар-

тами фінансової звітності (далі – МСФЗ). 

Консолідована фінансова звітність підготовлена у відповідності до принципів нарахування та історичної 

вартості, за винятком статті «Основні засоби». Випадки відхилення від принципу історичної вартості розкрито у 

відповідних розділах Приміток до фінансової звітності. 

Консолідована фінансова звітність включає звітність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та дочірнього підприємства: 

ТОВ «Вапняна фабрика» станом на 31 грудня 2021р. Дочірнє підприємство консолідовано з дати державної реєст-

рації (дати отримання контролю над дочірньою компанією), та продовжує консолідуватися до дати втрати такого 

контролю. 

Консолідована фінансова звітність Товариства  підготовлена на підставі послідовного дотримання обліко-

вої політики.  

Консолідована  фінансова звітність Товариства включає: 

- Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан); 

- Консолідований Звіт про фінансовий результат (Звіт про сукупний дохід); 

- Консолідований Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); 

- Консолідований Звіт про власний капітал; 

- Примітки до консолідованої фінансової звітності. 

 

Ця річна консолідована фінансова звітність підписана керівництвом 14.01.2022 року.  

 

Основа консолідації. 

Фінансова звітність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та дочірнього підприємства ТОВ «ВАПНЯНА ФАБРИКА»  

підготовлена за один звітній період на підставі послідовного дотримання облікової політики.  

Дочірнє підприємство ТОВ «ВАПНЯНА ФАБРИКА» веде бухгалтерський облік та складає фінансову звіт-

ність у відповідності до законодавства України в області бухгалтерського обліку та фінансової звітності – націона-

льними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Існуючі в Україні принципи та процедури бухгалтер-

ського обліку відрізняються від загальноприйнятих принципів та процедур, властивих МСФЗ. У зв’язку з цим у 



консолідовану фінансову звітність, яка підготовлена на підставі МСФЗ було внесено коригування, необхідні для 

представлення даної фінансової звітності у відповідності до МСФЗ. 

Усі операції між Товариством та  ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", залишки, доходи та витрати за операція-

ми повністю виключаються при консолідації. 

Доходи і витрати дочірнього підприємства, які були придбані або вибули протягом року, включаються до 

консолідованого звіту про фінансові результати з фактичної дати придбання і до фактичної дати вибуття, відповід-

но. 

У випадку втрати Товариством контролю над дочірнім підприємством прибуток та збиток від вибуття ви-

знаються у консолідованому звіті про фінансові результати і розраховуються як різниця між справедливою вартіс-

тю компенсації отриманої та балансовою вартістю активів та зобов’язань дочірнього підприємства. 

Контроль здійснюється у тому випадку, коли Товариство піддається ризикам зміни доходів від участі в 

об’єкті інвестицій, чи коли має право на отримання таких доходів, а також має можливість вплинути на ці доходи 

через здійснення таких повноважень у відношенні до об’єкту інвестицій. 

Товариство контролює об’єкт інвестицій тільки у випадку: 

- наявності у Товариства повноважень відносно об’єкту інвестицій; 

- наявності у Товариства схильності ризику зміни доходів від участі в об’єкті інвестицій, чи прав на отри-

мання таких доходів; 

- наявності у Товариства можливості використовувати свої повноваження для впливу на величину доходів. 

 

Функціональна валюта та валюта подання. 

Ця фінансова звітність складена в національній валюті України, яка є функціональною валютою та валю-

тою подання звітності. Усі суми, відображені у фінансовій звітності подаються в тисячах гривень. 

 

Операційне середовище. 

Консолідована група Товариства здійснює свою діяльність в Україні. Економіка України є відкритою, не-

диверсифікованою та вважається ринковою з ознаками перехідної, має критичну залежність від світових цін на си-

ровинні товари та низьку ліквідність на міжнародному ринку капіталу. 

Нестабільність політичної та економічної ситуації в Україні, що розпочалась наприкінці 2013 року та приз-

вела до погіршення державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, підви-

щення темпів інфляції  та девальвації національної валюти по відношенню до основних іноземних валют спостері-

галась у 2020 та 2021 роках, хоча і була значно менш вираженою порівняно з попередніми періодами. 

У 2021 році Україна зіткнулася зі значними погашеннями державного боргу, що вимагало мобілізації знач-

ного внутрішнього та зовнішнього фінансування в умовах дедалі складнішого фінансового середовища для ринків, 

що розвиваються. 

Збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навесні 2014 року, 

не закінчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються під контролем самопроголошених респуб-

лік, і українська влада в даний час не має можливості повною мірою забезпечити застосування українського зако-

нодавства на території даних областей. У березні 2014 року ряд подій в Криму призвів до приєднання Республіки 

Крим до Російської Федерації, яке не було визнано Україною та багатьма іншими країнами. В результаті цього 

здійснення діяльності в країні пов'язане з ризиками, які нетипові для інших країн. 

У 2021 році індекс інфляції становив 10,0% у порівнянні із 5,0% у 2020 році. 

Станом на 31 грудня 2021 року офіційний обмінний курс гривні до долара США становив 27,3 гривні за 1 

долар США порівняно з 28,3 гривні за 1 долар США станом на 31 грудня 2020 року. 

Окрім того, ступінь невизначеності щодо макроекономічної ситуації в Україні залишається високим, у силу 

існування значної суми державного боргу, яка підлягає погашенню, що вимагає мобілізації суттєвого внутрішнього 

та зовнішнього фінансування в умовах, коли на ринках країн, які розвиваються, виникає все більше проблем із 

джерелами фінансування. Водночас Україна успішно пройшла через період президентських та парламентських ви-

борів. Усі новобрані органи влади продемонстрували свої наміри у питання запровадження реформ для стимуляції 

економічного зростання із одночасним забезпеченням макро-фінансової стабілізації та лібералізації економічного 

середовища. Ці зміни призвели, окрім іншого, до підвищення довгострокового рейтингу дефолту емітента в інозем-

ній та національній валюті, присвоєного Україні рейтинговим агентством Fіtch, із показником "В-" до "В", із пози-

тивним прогнозом. Подальше економічне зростання залежить, великою мірою, від успіху українського уряду в реа-

лізації запланованих реформ та ефективного співробітництва з Міжнародним валютним фондом.  

Крім цього, в перші місяці 2020 року спостерігалось значне потрясіння на світовому ринку, викликане спа-

лахом гострої респіраторної хвороби COVІD-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призвело до того, що 

Всесвітня організація охорони здоров'я у березні 2020 року оголосила про початок пандемії. Протягом 2021 року 

пандемія COVІD- 19 продовжували мати значний вплив на економіку України. Проте, на фоні виконання плану 

вакцинації населення скасування значної кількості обмежень, що пов’язані із COVІD 19 та глобальної економічної 

рецесії, спричиненої пандемією COVІD-19, спостерігається відновлення економіки України. 

Управлінський персонал оцінив вплив COVІD-19 на знецінення активів консолідованої групи Товариства, її 

доходи від реалізації, консолідованої групи Товариства генерувати достатній грошовий потік для своєчасного по-



гашення зобов’язань, та можливість продовжувати свою діяльність в осяжному. На дату випуску цієї фінансової 

звітності, вплив COVІD-19 на діяльність консолідованої групи Товариства не був суттєвим. Остаточний вплив 

COVІD-19 залежить від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, кінцеве географічне поширення та тяжкість 

нових штамів вірусу, наслідки урядових та інших заходів, спрямованих на запобігання поширенню вірусу, розвиток 

ефективних методів лікування, тривалість спалаху, дії, вжиті державними органами, клієнтами, постачальниками та 

іншими третіми сторонами, наявність робочої сили, а також терміни та ступінь відновлення нормальних економіч-

них умов та умов роботи. Керівництво продовжує докладати зусиль для виявлення, управління та пом'якшення 

впливу пандемії COVІD-19 на економіку консолідованої групи Товариства; однак існують фактори, які не відомі чи 

не контролюються, включаючи тривалість та тяжкість цього спалаху, будь-який такий подібний спалах, а також 

подальші урядові та регуляторні заходи. 

У березні-квітні та жовтні-листопаді 2021 року Росія почала збирати війська та військову техніку біля ко-

рдону з Україною, що представляє собою найвищу мобілізацію з моменту анексії Криму в 2014 році. До грудня 

2021 поблизу кордону з Україною було розміщено орієнтовно понад 100 тис. російських військовослужбовців. Ба-

гато західних урядів закликали своїх громадян покинути Україну. У той же час російський уряд неодноразово за-

перечував, що має будь-які плани вторгнення в Україну. Керівництво стежить за розвитком поточної ситуації і, за 

необхідності, наскільки це можливо, вживає заходів для мінімізації будь-яких негативних наслідків. Подальший 

негативний розвиток цих подій буде описано у Примітці 26 "Події після звітного періоду". 

Хоча управлінський персонал консолідованої групи Товариства вважає, що він вживає належні заходи на 

підтримку стабільності діяльності консолідованої групи Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша не-

стабільність ситуації у діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фі-

нансовий стан консолідованої групи Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити немо-

жливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення 

діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан консолідованої групи Товариства. Майбутні умо-

ви здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Ця фінансова звітність не 

включає коригувань у зв’язку з невизначеністю оцінки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутні опера-

ції 

 

Принцип безперервності діяльності. 

Фінансова звітність підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає, що кон-

солідована група Товариства буде продовжувати свої операції в найближчому майбутньому, а також зможе реалі-

зувати свої активи і погасити свої зобов'язання в ході звичайної діяльності. Таким чином, керівництво Товариства 

та дорічнього підприємства вважає, що використання принципу безперервної діяльності є доречним в даних обста-

винах. 

При цьому, на дату затвердження звітності консолідована група Товариства залежить від впливу нестабі-

льної економіки у країні. В результаті виникає суттєва невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції та 

можливість відшкодування вартості активів консолідованої групи Товариства, її можливість погашати свої борги в 

міру настання строків їх сплати. 

Консолідована група Товариства напряму залежить від чинного законодавства та змін у ньому. Мова, на-

самперед, йде про податкове, митне, корпоративне та інше господарське законодавство. Зміна ставок ввізного мита 

на імпорт певних товарів на митну територію України шляхом внесення змін до Митного тарифу України можуть 

суттєво вплинути на вартість продукції та прибутковість господарської діяльності товариства. Зміни у корпоратив-

ному та іншому господарському законодавстві також впливають на діяльність товариства. 

Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизна-

ченості. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені. 

 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ. 

 

Перерахунок іноземних валют. 

Операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом, 

що діє дату здійснення операції (на дату визнання активів). Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній 

валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсом, що діє дату балансу. Всі курсові різниці, що виника-

ють від такого перерахунку, відображаються у прибутках та збитках. Немонетарні статті, які оцінюються за первіс-

ною вартістю в іноземній валюті, обліковуються за курсом, діючим на початок дня дати їх виникнення. 

Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, обліковуються за кур-

сом, що діє на дату визначення справедливої вартості. 

 

Основні засоби. 

Після первинного визнання за собівартістю основні засоби оцінюються за справедливою вартістю на дату 

переоцінки за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.  

Переоцінка здійснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих розбіжностей між справедли-

вою вартістю переоціненого активу та його балансовою вартістю. При проведенні переоцінки основних засобів, 



накопичена амортизація елімінується проти первісної вартості об’єкту і така чиста вартість порівнюється із перео-

ціненою вартістю об’єкта. 

Збільшення балансової вартості, що виникає внаслідок переоцінки, відноситься до іншого сукупного дохо-

ду та накопичується в складі резерву з переоцінки в складі власного капіталу в балансі, за винятком сум, що ком-

пенсують зменшення вартості активу, раніше відображеного у прибутках та збитках. В цьому випадку сума збіль-

шення вартості такого активу відображається у прибутках та збитках. Зменшення балансової вартості відобража-

ється у звіті про сукупний дохід за винятком випадків, коли зменшення балансової вартості компенсує попередні 

збільшення балансової вартості цих же активів і відображається через зменшення резерву переоцінки. Дооцінка 

основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобів 

пропорційно нарахованій амортизації. Після вибуття активу відповідна сума, включена до резерву переоцінки, пе-

реноситься до складу нерозподіленого прибутку. 

Первісна вартість основного засобу складається з ціни придбання або вартості будівництва, інших прямих 

витрат для введення активу в експлуатацію, витрат на позики та очікуваних витрат на виведення активу з експлуа-

тації. Ціна купівлі або вартість будівництва основного засобу являє собою суму сплачених коштів та справедливу 

вартість іншої винагороди, понесеної в ході придбання основного засобу.  

Об’єкт основних засобів вибуває після його реалізації або коли одержання економічних вигод від його по-

дальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у зв’язку з вибуттям активу 

(розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються 

до прибутків та збитків за рік у якому актив був знятий з обліку. 

Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів аналізують-

ся наприкінці кожного звітного року й коригуються в разі необхідності. 

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом протягом корисного строку викори-

стання активу. Амортизація основних засобів розраховується з урахуванням таких термінів корисного використан-

ня активів: 

 

Будівлі  5-80 років 

Машини та обладнання  3-45 років 

Транспортні засоби та інші основні засоби 3-25 років 

Інструменти та інвентар       3-28 років 

Інші основні засоби         3-25 років 

 

Витрати на капітальні реконструкції та ремонти складаються з вартості активів, що заміщують існуючий, 

або частини активу, витрат на діагностику та огляд. Коли актив або частина активу, що амортизується окремо, спи-

сується та заміщується іншим та, ймовірно, що Товариство в подальшому отримуватиме майбутні економічні ви-

годи від цього активу, то витрати капіталізуються. Якщо частина активу не обліковується як окремий компонент, то 

для оцінки балансової вартості заміщеного списаного активу використовується вартість активу, що заміщує існую-

чий. Усі інші витрати з ремонту відносяться до витрат в тому періоді, коли вони фактично понесені. 

 

Витрати на позики. 

Витрати на позики, що прямо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного 

активу капіталізуються протягом будівництва до моменту, коли активи стають придатними до їх запланованого 

використання (комерційного виробництва). У разі, якщо позика отримана спеціально для фінансування проекту, 

понесені процентні витрати капіталізуються як частина вартості створеного активу. У разі наявності у коротко-

строковому періоді надлишкових фінансових ресурсів від отриманої позики, дохід, що виникає від цих коштів ка-

піталізується та зменшує суму капіталізованих витрат за цією позикою. У разі, коли використані на фінансування 

конкретного проекту кошти складають частину позик загального призначення, сума відсотків до капіталізації роз-

раховується з використанням середньозваженої ставки всіх пов’язаних з проектом відсоткових позик Товариства за 

період. Всі інші витрати на позику відносяться до витрат періоду, коли вони понесені. 

Витрати на позики складаються з процентних та інших витрат, що несе Товариство у зв’язку з отриманням 

позики. 

 

Нематеріальні активи. 

Нематеріальні активи в основному складаються з програмного забезпечення. Після первісного визнання 

нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених зби-

тків від знецінення. Терміни та методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового 

року. 

Амортизація нематеріальних активів розраховується прямолінійним методом протягом очікуваного терміну 

корисного використання, що оцінюється для кожного з типів нематеріальних активів окремо і становить від 2 до 9 

років. Строки і порядок амортизації нематеріальних активів аналізуються, як мінімум, наприкінці кожного звітного 

року. Балансова вартість нематеріальних активів переглядається на предмет зменшення корисності, коли події або 

зміни умов використання вказують на те, що балансова вартість таких активів не може бути відшкодована. 



 

Зменшення корисності нефінансових активів.  

На кожну звітну дату консолідована група Товариства проводить оцінку наявності ознак можливого змен-

шення корисності активів. За наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічного тестування консо-

лідована група Товариства визначає суму відшкодування активу. Сума відшкодування активу є більшою із двох 

величин: справедливої вартості активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за мінусом витрат на реалізацію і 

цінності від його використання. 

Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надхо-

дження коштів і таке надходження коштів, в основному, не залежить від інших активів або груп активів. 

Коли балансова вартість активу чи одиниці, що генерує грошові потоки, перевищує суму його відшкоду-

вання, вважається, що корисність активу зменшилася, і його вартість списується до суми відшкодування. При оцін-

ці вартості використання, очікувані грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з використанням 

ставки дисконту до оподатковування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й ризики влас-

тиві цьому активу. При визначені справедливої вартості за мінусом витрат на реалізацію, використовується відпо-

відна модель оцінки.  

Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутках та збитках, окрім майна попередньо переоціне-

ного, вартість переоцінки якого відображалась у власному капіталі. У цьому випадку зменшення корисності активів 

визнається у власному капіталі (зменшення резерву переоцінки) у сумі, що не перевищує суму попередньої дооцін-

ки. 

На кожну звітну дату здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від зменшення корисності, ви-

знаний щодо активу раніше, вже не існує, або зменшився. При наявності таких ознак консолідована група Товарис-

тва оцінює суму відшкодування активу. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх пері-

одах, сторнується в тому випадку, якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми відшкоду-

вання активу з моменту визнання останнього збитку від зменшення корисності. У такому випадку балансова вар-

тість активу збільшується до суми його відшкодування. Збільшена балансова вартість активу внаслідок сторнування 

збитку від зменшення корисності не повинна перевищувати балансову вартість (за мінусом амортизації), яку б ви-

значили, якщо збитки від зменшення корисності активу не визнались в попередні роки. Сторнування збитку від 

зменшення корисності визнається у прибутках та збитках за винятком випадків, коли актив відображається за пе-

реоціненою вартістю. У таких випадках сторнування відображається як дооцінка. 

 

Фінансові активи.  

Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю плюс транзакційні витрати. Найкращим 

підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при початко-

вому визнанні визнається лише тоді, коли існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, і при цьому 

справедлива вартість визначається за подібними угодами на ринку або методом оцінки, який базується на відкритих 

ринкових даних 

В подальшому фінансові активи оцінюються: 

- за амортизованою собівартістю (бізнес – модель Hold to Collect); 

- за справедливою вартістю з відображенням змін через інший сукупний дохід - FVOCІ (бізнес – модель 

Hold to Collect and Sell); або 

- за справедливою вартістю з відображенням змін через прибуток або збиток – FVTPL. 

З метою визначення класифікації та принципів обліку фінансових активів, консолідована група Товариства 

проводить класифікаційний тест характеристик контрактних грошових потоків фінансових активів (чи складають 

контрактні потоки за фінансовими активами лише погашення основної суми та відсотків за активом) та визначає 

бізнес-модель управлення фінансовими активами. 

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання обох зазна-

чених нижче умов: 

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для 

одержання договірних грошових потоків (Hold to Collect); і 

- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами ос-

новної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

Консолідована група Товариства групує свої фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівар-

тістю, за наступними категоріями: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; дебіторська заборгова-

ність за розрахунками з нарахованих доходів, інша дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, 

фінансові інвестиції. 

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі одночасного 

дотримання обох зазначених нижче умов: 

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одержання дого-

вірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів (Hold to Collect and Sell); і 

- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами ос-

новної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 



Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не оцінюється 

за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. 

Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Менеджмент має право на 

власний розсуд прийняти безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході подальших змін у 

справедливій вартості інвестиції в інструмент власного капіталу, який не утримується для продажу.  

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається фінансовим активом одноча-

сно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, коли консолідована група Товариства на-

буває безумовне юридичне право отримати грошові кошти, та оцінюється за справедливою вартістю в момент ви-

знання.  

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості відноситься заборгованість дебіторів, яка не вклю-

чена в дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, але повинна відображатися у складі оборотних 

активів.  

Визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи аналогічних фінансових 

активів) припиняється у випадку: 

а) закінчення строку дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу; 

б) якщо консолідована група Товариства передала права на отримання грошових потоків від активу з одно-

часним прийняттям на себе зобов’язання їх виплатити у повному обсязі третій особі без суттєвих затримок за уго-

дою про передачу, і при цьому: 

- консолідована група Товариства також передало в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням 

активами; 

- або консолідована група Товариства не передала та не залишила в основному всі ризики та вигоди воло-

діння активом, але припинило здійснювати його контроль. 

Коли консолідована група Товариства передала права на одержання грошових коштів від активів або коли 

нею укладено угоду про передачу, але при цьому не передані і не утримані переважно всі ризики та вигоди від ак-

тиву, а також не переданий контроль над активом, актив визнається в межах безперервної участі консолідованої 

групи Товариства в активі. У цьому випадку консолідована група Товариства також визнає пов’язане з цим зо-

бов’язання. Переданий актив та відповідне зобов’язання оцінюються на тій основі, що відображає права та 

обов’язки, які залишаються за консолідованою групою Товариства. 

Фінансові активи обліковуються за мінусом резерву під очікувані збитки. У випадку суттєвого зростання 

кредитного ризику за фінансовим активом на звітну дату та/або настання безпосереднього випадку знецінення, 

консолідована група Товариства розраховує резерв під очікувані кредитні збитки на весь строк дії фінансового ак-

тиву. Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав суттєвого зростання з 

моменту первісного визнання, то резерв під очікувані збитки розраховується консолідованою групою Товариства 

виходячи з 12-місячних очікуваних кредитних збитків зі звітної дати. У випадку, якщо за такими активами контра-

ктний строк дії є меншим за 12 місяців, то резерв визначається виходячи з очікуваних збитків протягом такого кон-

трактного строку. 

Дебіторська заборгованість  у фінансовій звітності відображається за мінусом резерву під очікувані кре-

дитні збитки. 

Резерв під очікувані кредитні збитки (резерв сумнівних боргів) щодо дебіторської заборгованості визнача-

ється на дату звітності з застосуванням матричного підходу класифікації дебіторської заборгованості у розрізі ок-

ремих її видів щодо строків її непогашення з використанням відповідної ставки відсотка для створення резерву. 

Ставка резервування для кожного строку непогашення визначається на підставі історичної інформації щодо про-

строчень та списань дебіторської заборгованості, але також враховує очікувані зміни в погашенні дебіторської за-

боргованості внаслідок макроекономічних змін, платоспроможності та поведінці дебіторів тощо. Консолідована 

група Товариства на регулярній основі (принаймні, раз на рік) здійснює аналіз актуальності застосованих ставок 

резервування та, за необхідності, переглядає їх. 

У разі наявності ознак знецінення окремих сум дебіторської заборгованості резерв сумнівних боргів під та-

кі суми розраховується на підставі індивідуального розрахунку, що враховує обставини та можливість отримання 

коштів від цих контрагентів. 

Зміна балансової вартості резерву сумнівних боргів відображається у складі інших операційних витрат або 

доходів (відповідно для збільшення або зменшення резерву протягом звітного періоду). 

 

Фінансові зобов’язання. 

Фінансові зобов’язання класифікуються консолідованою групою Товариства у розрізі наступних груп: фі-

нансові зобов’язання за справедливою вартістю через прибуток та збиток, кредити та запозичення та деривативи. 

Консолідована група Товариства визначає класифікацію своїх фінансових зобов’язань при первісному визнанні. 

При первісному визнанні всі фінансові зобов’язання визнаються за справедливою вартістю та, у випадку 

кредитів та запозичень, з урахуванням прямих витрат, пов’язаних з операцією. 

Після первісного визнання кредити та позики обліковуються за амортизованою вартістю з використанням 

методу ефективної ставки відсотку. 



Прибутки та збитки визнаються у звіті про сукупний дохід при списанні зобов’язання та під час амортизації 

зобов’язання за методом ефективної ставки відсотку. Амортизована вартість розраховується з урахуванням премії 

або дисконту, наданих при придбанні, та доходів чи витрат, що включаються у розрахунок ефективної ставки від-

сотку. Амортизація за методом ефективної ставки відсотку включається до фінансових витрат у звіті про сукупний 

дохід. 

Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення строку по-

гашення відповідного зобов’язання. 

При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же кредитором на 

суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, визнання первіс-

ного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій ва-

ртості зобов’язань у звіті про сукупний дохід. 

 

Запаси. 

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що консолідована група Товариства отримає в 

майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. 

 Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група(вид). 

 Оцінка запасів здійснюється консолідованою групою Товариства на трьох етапах руху запасів у виробни-

чому  циклі підприємств: 

 

• при надходженні запасів; 

• при вибутті запасів; 

• на дату складання фінансової звітності. 

Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Первісна вар-

тість запасів є собівартістю запасів, яка складається з ціни придбання, суми ввізного мита та суми інших податків, 

витрат на транспортування, вартості робіт з навантаження та розвантаження, інших витрат, які безпосередньо 

пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вини придатні для використання у запланованих 

цілях. 

При відпуску запасів у виробництво, продажу  та іншому вибутті оцінку  проводити за  методом ФІФО, 

оцінка вибуття для незавершеного виробництва,  напівфабрикатів та готової продукції здійснюється за методом 

середньозваженої собівартості.     

На дату балансу в бухгалтерському обліку підприємства запаси відображаються за найменшою з двох оці-

нок: за собівартістю чи чистою вартістю реалізації. 

Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вира-

хуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва і реалізацію. 

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу: 

• очікувана ціна їх продажу знизилася; 

• продукція (товари) залежалися і не користуються попитом у покупців; 

• продукція (товари) частково втратили свою первісну вартість; 

• запаси іншим чином втратили первісно очікувану  економічну вигоду. 

Уцінка вартості запасів здійснюється шляхом створення резерву (забезпечення) знецінення запасів. 

Нарахування резерву здійснюється на кінець кожного звітного періоду, виходячи з оцінки чистої вартості 

реалізації.  

Для цілей аналізу наявності знецінення запасів вони поділяються на дві категорії: 

категорія 1 – запаси ціни реалізації яких є відносно доступними. Для розрахунку чистої вартості реалізації 

використовуються найбільш надійні ресурси, які є в наявності на дату оцінки: прайс-листи, тарифи, економічні  

огляди, дані аукціонів тощо. При цьому враховуються події після звітної дати, які надають додаткову інформацію 

про умови, які існували на кінець звітного періоду. У разі отримання інформації про реалізацію (чи майбутню реа-

лізацію) запасів по ціні нижче собівартості, такі запаси знецінюються до чистої вартості реалізації на дату балансу.  

категорія 2 –  запаси за якими досить складно знайти у вільному доступі ринкові ціни. Виявленням то-

варно-матеріальних цінностей, що підлягають уцінці за категоріями паливно-мастильних матеріалів, проволоки, 

заготовки та лому, а також проведенням їх уцінки займаються постійно діючі комісії по оцінці вартості. 

Чиста вартість реалізації сировини та матеріалів, які використовуються в процесі виробництва готової 

продукції, базується на ринковій ціні реалізації цієї готової продукції.  

Якщо на дату складання фінансової звітності собівартість запасів перевищує чисту вартість реалізації, кон-

солідована група Товариства здійснює знецінення запасів. Знецінення запасів визначається за кожним номенклату-

рним номером.  

 

 Оренда. 

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналізі змісту 

угоди. При цьому на дату початку угоди потрібно встановити, чи залежить її виконання від використання конкре-

тного активу або активів, і чи переходить право користування активом у результаті цієї угоди. На початку строку 



оренди консолідована група Товариства  як орендар визнає актив з права використання та орендне зобов'язання 

щодо оренди терміном більше 12 місяців та з вартістю орендованого активу, що перевищує межу 5,000 доларів за 

офіційним обмінним курсом НБУ на дату укладання договору. 

Консолідована група Товариства , як орендодавець, класифікує оренду як фінансову за наявності таких оз-

нак:                                                                                                                                                                                                     

∙ оренда передає орендареві право власності на базовий актив, наприкінці строку оренди; 

∙ орендар має можливість придбати базовий актив за ціною, що, як очікується, буде достатньо нижчою за 

справедливу вартість на дату, коли можливість може бути реалізовано, щоб існувала обґрунтована впевненість на 

дату початку дії оренди в тому, що можливість буде реалізовано; 

∙ строк оренди становить більшу частину строку економічної експлуатації базового активу, навіть якщо 

право власності не передається; 

∙ на дату початку дії оренди теперішня вартість орендних платежів дорівнює принаймні в основному всій 

справедливій вартості базового активу та 

∙ базовий актив має такий спеціалізований характер, що тільки орендар може використовувати його, не 

здійснюючи значних модифікацій. 

Вся інша оренда класифікується консолідованою групою Товариства як операційна щодо орендних угод, в 

яких консолідована група Товариства виступає в якості орендодавця. 

Консолідована група Товариства не розрізняє операційну та фінансову оренду за угодами, в яких воно ви-

ступає в якості орендаря, оскільки МСФЗ 16 передбачає уніфікований облік орендних операцій, в яких  Товариство 

виступає в якості орендаря. 

 

Забезпечення. 

Забезпечення визнається тоді, коли консолідована група Товариства має теперішнє зобов’язання (юридичне 

або конструктивне) внаслідок минулої події, і існує імовірність, що для погашення зобов’язання відбудеться вибут-

тя ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути достовірно оцінена. В разі іс-

нування декількох аналогічних зобов’язань, імовірність вибуття ресурсів під час розрахунків визнається з ураху-

ванням класу зобов’язань загалом. Якщо консолідована група Товариства передбачає отримання відшкодування 

деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий ак-

тив, але тільки в тому випадку, коли отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резе-

рву, відображаються у звіті про звіті про прибутки та збитки за вирахуванням відшкодування. Якщо сума резерву 

розраховується з використанням грошових потоків, визначених для погашення існуючого зобов’язання, його бала-

нсова вартість є приведеною вартістю таких грошових потоків. 

 

Виплати працівникам. 

Витрати на заробітну плату, внески до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, опла-

чувані річні відпустки та лікарняні, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому відповідні 

послуги надавались працівникам консолідованої групи Товариства. 

Консолідована група Товариства здійснює на користь своїх працівників передбачений законодавством 

єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду України. Внесок розраховується як процент від поточної валової 

суми заробітної плати  та відноситься на витрати по мірі його здійснення. 

Консолідована група Товариства бере участь в обов’язковому державному пенсійному плані із встановле-

ними виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників , що працюють на робочих місцях зі 

шкідливими та небезпечними для здоров’я  умовами. Згідно з колективними угодами між консолідованою групою 

Товариства та його працівниками, консолідована група Товариства також має зобов’язання одноразових платежів 

своїм працівникам після виходу на пенсію за певних умов, а також платежів до ювілейних дат. 

Забезпечення, визнане в балансі у зв’язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами на звітну дату.  

Зобов'язання за пенсійним планом із встановленими виплатами розраховуються щороку незалежними ак-

туаріями за методом прогнозованої умовної одиниці. Приведена вартість зобов’язання визначається шляхом диско-

нтування розрахункового майбутнього вибуття коштів із використанням ринкової доходності державних облігацій, 

строк погашення яких приблизно відповідає строку вказаного зобов’язання.  

Актуарні прибутки та збитки, які виникають у результаті досвіду внесення коригувань та змін в актуарні 

припущення, відносяться до інших сукупних доходів того періоду, у якому вони виникають. Витрати на вартість 

послуг минулих періодів визнаються у складі звіту про прибутки та збитки.    

 

Доходи. 

При укладанні контрактів  консолідована група Товариства оцінює товари чи послуги, обіцяні в контракті 

з замовником, і визначає їх як зобов'язання до виконання, які можуть бути представлені як:  

1) товари чи послуги (або сукупність товарів чи послуг), які є різними;  

2) серія окремих товарів або послуг, які є по суті однаковими та мають однакову схему передачі замовнику. 



Дохід від реалізації товарів/ послуг визнається коли (або у міру того, як) консолідована група Товариства 

задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу клієнтові. Актив передається, 

коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.  

Консолідована група Товариства передає контроль над товаром або послугою з плином часу, і, отже, задо-

вольняє зобов’язання щодо виконання та визнає дохід з часом, якщо виконується один з таких критеріїв:  

- клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються консолідованою групою Товариства  у 

процесі виконання;  

- виконання консолідованою групою Товариства договору створює або вдосконалює актив (наприклад, не-

завершене виробництво), який контролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу; 

- виконання консолідованою групою Товариства договору не створює активу з альтернативним викорис-

танням для консолідованої групи Товариства і консолідована група Товариства має юридично обов’язкове право на 

отримання платежу за виконання, завершене до сьогодні. 

У всіх інших випадках дохід визнається в певний момент часу, коли  зобов’язання щодо виконання повні-

стю виконано. 

Дохід (виручка) консолідованої групи Товариства включає: 

- дохід від продажу готової продукції за прямим договорами; 

- дохід від продажу готової продукції за договорами комісії; 

- дохід пов’язаний з наданням послуг. 

Дохід від реалізації визнається в сумі грошової винагороди, на яку консолідована група Товариства очікує 

мати право в обмін на передачу домовлених товарів чи послуг (задоволення зобов’язань до виконання за контрак-

том).  

Дохід від реалізації визнається у звіті про фінансовий результат за вирахуванням податку на додану вар-

тість, інших непрямих податків і очікуваних знижок (якщо такі пропонуються). 

Консолідована група Товариства проводить оцінку своїх доходів за спеціальними критеріями, за якими ви-

значається, чи вона виступає як принципал або агент.  

Процентні доходи визнаються при нарахуванні процентів (з використанням методу ефективного відсотка, 

який являє собою відповідну ставку, яка застосовується для дисконтування очікуваних майбутніх надходжень гро-

шових коштів протягом очікуваного строку корисної служби фінансового інструменту до балансової вартості фі-

нансового активу). Процентний дохід включається до фінансового доходу у звіті про сукупний дохід. 

 

Податок на прибуток. 

Податок на прибуток відображений у фінансовій звітності відповідно до положень податкового законодав-

ства, що діють або оголошені на звітні дати. Податок на прибуток включає поточний та відстрочений податок і ви-

знається у прибутках та збитках, якщо тільки він не стосується операцій, що визнаються в тому ж або іншому пері-

оді у іншому сукупному доходу або у капіталі. 

Поточний податок являє собою суму, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або відш-

кодована ними виходячи із сум оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. У 

2020-2021 роках ставка податку на прибуток була на рівні 18%. Менеджмент періодично здійснює оцінку статей, 

що включені до податкових декларацій, і нараховує, в разі необхідності, забезпечення, в ситуаціях, де можливе не-

однозначне тлумачення вимог законодавства. 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на балансову дату по всіх 

тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю, відображеною для 

цілей фінансової звітності. 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, за винят-

ком: 

- ситуацій, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає від первісного визнання гудвілу, активу чи 

зобов’язання від господарської операції, яка не є об’єднанням підприємств, та під час здійснення операції не впли-

ває ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та 

- щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, коли мож-

на контролювати час сторнування тимчасової різниці, й існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнова-

на в найближчому майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць та перенесених 

на наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків, у сумі майбутнього 

ймовірного оподатковуваного прибутку, проти якого можна використати неоподатковувані тимчасові різниці, а 

також перенесені на наступні періоди невикористані податкові активи та невикористані податкові збитки, за виня-

тком: 

- ситуацій, коли відстрочений податковий актив, пов’язаний з неоподатковуваними тимчасовими різницями 

від первісного визнання активу чи зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням підприємств, та під 

час здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); і 



- щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, за 

винятком ситуацій, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і 

буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю. 

На кожну звітну дату консолідована група Товариства переглядає балансову вартість відстрочених подат-

кових активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього оподатко-

вуваного прибутку, що дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податкового активу. 

Невизнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються консолідованою групою Товариства на кожну дату 

балансу і визнаються тоді, коли виникає ймовірність одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає 

можливість реалізувати відстрочений податковий актив. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками, застосування яких 

очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашенні зобов’язання, на основі діючих або оголо-

шених (і практично прийнятих) на дату балансу податкових ставок і положень податкового законодавства. 

Відповідно до положень Податкового кодексу України ставка податку на прибуток з 1 січня 2020 р. - 18%. 

Відстрочений податок, що стосується статей, визнаних безпосередньо у капіталі, визнається у складі іншо-

го сукупного доходу в звіті про сукупний дохід. 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку при наявності 

повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, що 

виникають у одного суб’єкта господарювання та в межах компетенції одного податкового органу. 

 

Умовні зобов’язання. 

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності за виключенням випадків, коли існує висока 

ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде необхідним вибуття ресурсів, що втілюють у собі економіч-

ні вигоди, і можна достовірно визначити суму цього вибуття. Інформація про умовні зобов’язання розкривається, за 

винятком випадків, коли ймовірність вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є низькою. 

 

 Інвестиції в дочірні підприємства. 

Дочірні підприємства – це підприємства, у яких ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" володіє більше ніж половиною прав го-

лосу або повноваженням визначати фінансову і операційну політику підприємства згідно зі статутом чи договором 

з метою отримання економічних вигід. Наявність та вплив прав голосу розглядаються при оцінці контролю Това-

риством над іншим підприємством. В консолідованому звіті про фінансовий стан фінансові інвестиції не відобра-

жаються, статті активу і пасиву материнського і дочірніх підприємств відображаються в загальній сумі за винятком 

внутрішніх розрахунків. Статутний капітал відображається у розмірі статутного капіталу материнської компанії. 

У консолідованому звіті про сукупний дохід відображається загальний результат діяльності материнської компанії 

та дочірніх підприємств за винятком всіх внутрішніх операцій. Нереалізовані прибутки та збитки, що виникають в 

результаті операцій між материнським та дочірніми підприємствами елімінуються. 

Фінансова звітність дочірніх підприємств підготовлена за той самий період, що й звітність материнського 

підприємства. При необхідності, робляться коригування для приведення у відповідність облікових політик з облі-

ковою політикою материнського підприємства.  

 
Оцінка справедливої вартості. 

Консолідована група Товариства оцінює фінансові інструменти (похідні інструменти) та нефінансові акти-

ви (основні засоби та інвестиційну нерухомість) за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажу активу чи сплачена при передачі зо-

бов’язання у ході звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка передбачає, що угода з метою 

продажу активу чи зобов’язання здійснюється на ринку, який є основним для даного активу чи зобов’язання, чи при 

відсутності основного ринку, на ринку, який є найбільш вигідним у відношенні до даного активу чи зобов’язання. 

У консолідованої групи Товариства має бути доступ до основного чи найбільш вигідного ринку. 

Справедлива вартість активу чи зобов’язання оцінюється з використанням допущень, які використовуються 

учасниками ринку при встановленні ціни на актив чи зобов’язання за умовою, що учасники ринку діють у своїх 

найкращих економічних інтересах. 

Оцінка справедливої вартості нефінансового активу приймає до уваги можливість учасника ринку генеру-

вати економічні вигоди або з метою найкращого чи найбільш ефективного використання активу, чи з допомогою 

продажу іншому учаснику ринку, який би використовував даний актив найкращим чи найбільш ефективним спо-

собом. 

Усі активи чи зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю чи справедлива вартість яких розк-

ривається у фінансовій звітності, класифікуються за ієрархією справедливої вартості на підставі даних найбільш 

низького рівня, який є значним для оцінки справедливої вартості в цілому: 

Рівень 1 – Цінові котирування активних ринків для ідентичних активів чи зобов’язань 

Рівень 2 – Модель оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які віднесено до 

найбільш низького рівня, є  прямо чи побічно спостерігаються на ринку 



Рівень 3 – Моделі оцінки, у яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які віднесено до 

найбільш низького рівню ієрархії, не спостерігаються на ринку. 

 

3.  ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ. 

 

Підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФЗ потребує від керівництва використання профе-

сійних суджень, оцінок та суджень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, доходів та витрат, а також 

на включенні у звітність пояснення відносно умовних активів та зобов’язань.  

Судження та оцінки відносяться, в основному, до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцін-

ки запасів, визнання та оцінки забезпечень, ймовірності отримання майбутніх економічних вигод. Ці оцінки базу-

ються на інформації, що була відома на момент складання фінансової звітності. Вони визнаються на основі най-

більш ймовірного сценарію майбутнього розвитку бізнесу консолідованої групи Товариства (включаючи біз-

нес-середовище). Оцінки і умови регулярно переглядаються. У зв’язку з похибкою, яка притаманна таким припу-

щенням та оцінкам, фактичні результати, які буде включено у звітність в майбутніх періодах, можуть відрізнятися 

від поточних оцінок. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки, різниці відображаються у Звіті 

про сукупний дохід і змінюються припущення. 

Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Товариства та ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" 

також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики. 

Професійні судження, які найсуттєвіше впливають на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та 

оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом на-

ступного фінансового року, включають: 

 

Переоцінка основних засобів. 

В 2021р. Товариством було проведено поділ трубного та колісного бізнесу, що призвело до формування в 

бухгалтерському обліку основних засобів нового окремого класу ; Будівля і споруди   трубного виробництва; Ма-

шини и обладнання  трубного виробництва, який було переоцінено станом на 01.05.2020р.  

Загальна переоцінка основних засобів була проведена Товариством станом на 31.12.2021 року. Мета перео-

цінки основних засобів – привести залишкову вартість об'єктів основних засобів у відповідність з їх вартістю на 

ринку, що забезпечить відображення більш достовірних даних про фінансовий стан підприємства в його фінансовій 

звітності.   

 

Строки корисного використання основних засобів.  

Основні засоби консолідованої групи Товариства амортизуються з використанням прямолінійного методу 

протягом очікуваних строків їх корисного використання, які базуються на бізнес-планах керівництва та операцій-

них оцінках. Фактори, які можуть вплинути на оцінку строків корисного використання активів та їх залишкової 

вартості, включають зміни в технологіях, зміни регуляторних актів та законодавства, непередбачені проблеми з 

експлуатацією. Консолідована група Товариства переглядає строки корисного використання основних засобів на 

кінець кожного річного звітного періоду.  Перегляд базується на поточному стані активів та очікуваному періоді, 

протягом якого вони продовжуватимуть приносити економічні вигоди для консолідованої групи Товариства. Будь 

які зміни строків корисного використання відображаються на перспективній основі від дати змін 

 

Ризики, пов’язані з виконанням вимог податкового законодавства та інших нормативних актів. 

Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльнос-

ті,включаючи правила валютного й митного контролю, продовжують змінюватись. Положення законів і норматив-

них актів часто є нечіткими, а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і центральних органів 

влади, а також інших державних органів. Випадки суперечливих тлумачень законодавства непоодинокі. Керівниц-

тво вважає, що його тлумачення положень законодавства, які регулюють діяльність консолідованої групи Товарис-

тва є правильним і діяльність консолідованої групи Товариства здійснюється в повній відповідності до законодав-

ства, яке регулює його діяльність, і що консолідована група Товариства нарахувала та сплатила усі належні податки 

та збори. 

 

Забезпечення на судові процеси та штрафи. 

Консолідована група Товариства виступає в якості відповідача у кількох судових процесах зі своїми конт-

рагентами. Забезпечення за судовими процесами є оцінкою керівництва можливих втрат, що можуть бути понесені 

в результаті негативних судових рішень. 

 

Забезпечення виплат персоналу. 

Консолідована група Товариства оцінює зобов’язання за виплатами після виходу на пенсію та іншими ви-

платами працівникам на основі актуарних припущень , які включають найкращі оцінки щодо змінних величин, які 

визначають кінцеву вартість виплат після виходу на пенсію та інших виплат працівникам відповідно до Колектив-

ного договору. Теперішня вартість зобов’язання за виплатами працівникам залежить від цілої низки факторів, які 



визнаються на актуарній основі із використанням низки припущень. Основні припущення, які використовуються 

під час визначення витрат на пенсії включають ставку дисконтування та очікуване збільшення рівня заробітної 

плати. Будь які зміни у цих припущеннях вплинуть на балансову вартість забезпечення на виплати працівникам 

 

Резерв на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості.  

Сума резерву на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості базується на оцінці консолідо-

ваною групою Товариства можливості отримати дебіторську заборгованість від конкретних клієнтів. Якщо погір-

шення кредитоспроможності основних клієнтів або фактичне невиконання їхніх зобов’язань перевищує допустимі 

оцінки, то фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.  

Якщо консолідована група Товариства визначить, що не існує об’єктивних свідчень виникнення знецінення 

для індивідуально оціненої дебіторської заборгованості, незалежно від її розміру, вона включає дану дебіторську 

заборгованість у групу дебіторської заборгованості з аналогічними характеристиками кредитного ризику та здійс-

нює їхню оцінку на предмет знецінення на колективній основі. 

Для цілей колективної оцінки на предмет знецінення дебіторська заборгованість групується на основі ана-

логічних характеристик кредитного ризику.  Ці характеристики важливі для оцінки майбутніх потоків грошових 

коштів для груп таких активів і вказують на здатність дебіторів сплатити усю суму заборгованості відповідно до 

умов договору відносно активів, оцінка яких здійснюється. 

Майбутні потоки грошових коштів із групи дебіторської заборгованості, колективна оцінка на предмет зне-

цінення якої здійснюється, оцінюються на основі руху грошових коштів від активів відповідно до договору та дос-

віду керівництва стосовно врегулювання заборгованості, яка виникала у результаті минулих подій, та успіху при 

поверненні сум заборгованості.  У минулий досвід вносяться коригування на основі поточної інформації в резуль-

таті спостережень для відображення впливу поточних умов, які не вплинули на минулі періоди, і усунення впливу 

минулих умов, які не існують у даний час. 

На дату балансу консолідована група Товариства застосовує наступні фіксовані ставки резерву: 

 

група дебіторської заборгованості за категоріями ризику 
ставка резерву у відсотках від суми 

заборгованості 

від дати виникнення до 30 днів  з дати непогашення 0,01 

від 31 до 90 днів з дати непогашення 5 

від 91 до 180 днів з дати непогашення 25 

від 181 до 365 днів з дати непогашення 50 

більше 365 днів з дати непогашення 100 

 

Ознаки зменшення корисності. 

Сума очікуваного відшкодування одиниць, що генерують грошові потоки, та окремих активів визначається 

як більша з двох оцінок активу: справедливої вартості мінус витрати на продаж та його вартості при використанні. 

Розрахунок суми очікуваного відшкодування є найбільш чутливим до таких припущень: 

- обсяги виробництва; 

- ставки дисконтування; 

- ціни на продаж готової продукції. 

Орієнтовні обсяги виробництва ґрунтуються на детальних даних про кожну виробничу одиницю та врахо-

вують плани їх розвитку, узгоджені керівництвом у рамках процесу довгострокового планування. 

Майбутні грошові потоки коригуються з урахуванням ризиків, що притаманні тому чи іншому активу, та 

дисконтуються за ставкою, розрахованою як середньозважена вартість капіталу консолідованої групи Товариства 

після оподаткування. 

Такі розрахунки вимагають використання оцінок та припущень. Консолідована група Товариства постійно 

відслідковує внутрішні та зовнішні індикатори зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів. 

 

Можливість відшкодування відстрочених податкових активів.  

Консолідована група Товариства  визнає чистий майбутній податковий прибуток, пов’язаний з відстроче-

ними податковими активами,якщо існує імовірність сторнування тимчасових різниць в найближчому майбутньому. 

Оцінка можливості відшкодування відстрочених податкових активів вимагає від консолідованої групи Товариства 

суттєвих оцінок очікуваного майбутнього оподатковуваного прибутку. Оцінка майбутнього оподатковуваного при-

бутку ґрунтується на прогнозних грошових потоках від операційної діяльності і вимогах податкового законодавст-

ва. Якщо майбутні грошові потоки і оподатковуваний прибуток суттєво відрізняються від оцінок, це може мати 

вплив на здатність консолідованої групи Товариства реалізовувати чисті відстрочені податкові активи, відображені 

станом на звітну дату. 

 

 

 



4. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МСФЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙ. 

 

Прийняття до застосування нових та переглянутих МСФЗ.  

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня  2021 року, Товариство застосувало всі 

нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, випущені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності 

та Комітетом з інтерпретацій Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "КМСФЗ"), які набрали чинності 

та є обов’язковими для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2021 р., що зазначені нижче:  

 

Таксономія фінансової звітності. Товариство, у зв’язку з наявним обов’язком складати фінансову звітність за 

МСФЗ, з 01.01.2020 року мало вперше подати її в електронному XBRL-форматі до Системи фінансової звітності 

(frs.gov.ua). Але остання не запрацювала в повному обсязі, і в більшості своїй підприємства України не мали мож-

ливості виконати вимоги законодавства, не зі своєї вини. Щоб підприємствам не довелося безвинно відповідати, 

законодавець вирішив на рік відтермінувати подання звітності в новому форматі.  

9 квітня 2021 року на засіданні Комітету з управління системою фінансової звітності було схвалено електронний 

формат Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року (v.1.2) для використання суб’єктами звітування при складанні фі-

нансової звітності в електронному форматі за 2020 рік та проміжної фінансової звітності в 2021 році. 

 Електронний формат Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року (v.1.2) оприлюднений на офіційних сайтах НКЦПФР 

(www.nssmc.gov.ua), НБУ (www.nbu.gov.ua), Міністерства фінансів України (www.mof.gov.ua) та на офіційному 

сайті Системи фінансової звітності (www.frs.gov.ua). 

Про старт кампанії з подання до ЦЗФЗ фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 

року в єдиному електронному форматі, регулятором (НКЦПФР) було повідомлено на офіційному сайті після заве-

ршення налаштування системи.  

Вперше фінансову звітність на основі Таксономії МСФЗ за міжнародним стандартом XBRL Товариством було 

складено у 2021 році. 

 

1 січня 2021 року: 

 

– Зміни до МСФЗ (ІFRS) 16 “Оренда” – Поступки з оренди, пов’язані з COVІD-19; 

 

– Зміни до МСФЗ (ІFRS) 9, МСФЗ (ІAS) 39, МСФЗ (ІFRS) 7, МСФЗ (ІFRS) 4 та МСФЗ (ІFRS) 16 – Реформа базової 

процентної ставки (ІBOR), Етап 2 

 

1 січня 2022 року: 

 

– Зміни до МСФЗ (ІFRS) 3 “Об’єднання бізнесу”, МСБО (ІAS) 16 “Основні засоби” та МСБО (ІAS) 37 “Резерви, 

умовні зобов’язання та умовні активи”; 

 

– Щорічні удосконалення МСФЗ, цикл 2018 – 2020 років 

 

1 січня 2023 року 

 

– МСФЗ (ІFRS) 17 Договори страхування” (зі змінами, опублікованими в 2020 – 2021 роках); 

 

– Зміни до МСБО (ІAS) 1 “Подання фінансової звітності” – Класифікація зобов’язань як короткострокові та довго-

строкові 

 

– Зміни до МСБО (ІAS) 1 “Подання фінансової звітності”, до Практичних рекомендацій № 2 з МСФЗ “Формування 

суджень щодо суттєвості”; 

 

– Зміни до МСБО (ІAS) 8 “Облікові політики, зміни у бухгалтерських оцінках та помилки” – Визначення облікових 

оцінок. 

Зміни до МСФЗ 16 

Враховуючи загальний масштаб пандемії та заходів, що вживаються багатьма державами для забезпечення соціа-

льного дистанціювання, то можна припустити, що велика кількість орендарів отримає поступки з оренди у тій чи 

іншій формі, що означає необхідність застосування орендарями змін до МСФЗ 16, запропонованих Радою з МСФЗ. 

Змін до вимог щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з оренди орендодавцями не передбачено. 

Зміни передбачили можливість застосування орендарями практичного прийому і не оцінювати чи є орендні посту-

пки, пов’язані з COVІD-19, модифікацією. 

 

Цей практичний прийом може застосовуватись лише до орендних поступок, що виникають як прямий наслідок 

спалаху коронавірусу, і лише за умови виконання всіх наступних умов: 

http://www.frs.gov.ua/


зміни в орендних платежах призводять до переглянутої суми компенсації за оренду, яка є такою самою або мен-

шою, ніж сума компенсації, до змін; 

будь-яке зменшення орендних платежів впливає тільки на платежі, первісно призначені до сплати до 30 червня 2021 

року або раніше (у березні 2021 року було опубліковано чергові зміни до МСФЗ 16, згідно з якими було подовжено 

цей термін на 1 рік – до 30.06.2022); 

немає суттєвих змін до інших умов оренди. 

Орендар, який використовує вищезазначений практичний прийом має розкрити цей факт у фінансовій звітності. 

Орендар має використовувати практичний прийом ретроспективно, визнаючи кумулятивний ефект (вплив) від пер-

вісного застосування змін як коригування вхідного сальдо нерозподіленого прибутку (або іншого компоненту капі-

талу) на початок річного звітного періоду, в якому орендар вперше застосовує ці зміни. Орендар не повинен розк-

ривати у звітному періоді, в якому вперше застосовує зміни, інформацію, що вимагається п. 28 (д) МСБО 8 “Облі-

кові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”. 

 

Наразі таксономією також передбачені відповідні розкриття, зокрема щодо: 

 

застосування орендарем практичного прийому, передбаченого п. 46А МСФЗ 16 до всіх поступок в оренді, що є 

прямим наслідком пандемії covіd-19, які відповідають умовам, викладеним у п. 46В МСФЗ 16; 

 

природи договорів, щодо яких орендар застосовував практичний прийом п. 46А МСФЗ 16, якщо він не застосовував 

цей прийом до всіх поступок в оренді, що є прямим наслідком пандемії covіd-19; 

 

суми, визнаної у прибутках або збитках звітного періоду з метою відображення змін в орендних платежів, 

пов’язаних з поступками в оренді, що є прямим наслідком пандемії covіd-19, до яких орендар застосовував практи-

чний прийом п. 46А МСФЗ 16. 

 

Зміни до МСФЗ (ІFRS) 9, МСФЗ (ІAS) 39, МСФЗ (ІFRS) 7, МСФЗ (ІFRS) 4 та МСФЗ (ІFRS) 16 – Реформа базової 

процентної ставки (ІBOR), Етап 2 

 

На першому етапі Реформи (2020 рік) розглядалися питання, які впливають на фінансову звітність у період до за-

міни існуючих еталонних відсоткових ставок на RFR. 

 

На другому етапі основна увага приділяється питанням, що виникають під час заміни існуючих базових процентних 

ставок на безризикові ставки RFR. Цей завершальний Етап відбувається зараз, у 2021 році. Підсумком Етапу має 

бути заміна ставок ІBOR на безризикові ставки RFR у договорах щодо фінансових інструментів до 31 грудня 2021 

року. Ставки ІBOR перестануть публікуватись з 2022 року. До публікації до середини 2023 року залишиться тільки 

US Lіbor з термінами овернайт, 1, 3, 6 та 12 місяців – до закінчення більшості прив’язаних до них договорів. 

 

Актуальними для 2021 року є такі зміни до МСФЗ, пов’язані з Реформою: 

 

Зміни до МСФЗ (ІFRS) 9 “Фінансові інструменти” та до МСФЗ (ІAS) 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцін-

ка” – стандарти значно доповнені положеннями, що стосуються реформи базової відсоткової ставки, особливо у 

частині хеджування. 

 

МСФЗ 9 доповнено пунктами 5.4.5 – 5.4.9, що включають положення про зміну основи для визначення передбаче-

них договором грошових потоків, спричинене реформою базової процентної ставки, та містять спрощення практи-

чного характеру. Заміна у існуючих фінансових інструментах ставок ІBOR на RFR розглядається як зміна плаваю-

чої процентної ставки та застосовується п. В5.4.5. про переоцінку грошових потоків. 

 

Крім того, передбачено звільнення від припинення відносин хеджування, натомість дозволено вносити відповідні 

зміни, згідно з реформою ІBOR, у визначення хеджування та документацію про хеджування відповідно до ІFRS 9 та 

ІAS 39 без припинення відносин хеджування; 

 

МСФЗ (ІFRS) 16 “Оренда”. 

 

Стандарт доповнено пунктами 104 – 106, що містять спрощення практичного характеру, зумовлене реформою ба-

зової процентної ставки. Організація, що є орендарем, при заміні в існуючих договорах ставок ІBOR на RFR оцінює 

такі зміни як модифікацію договору відповідно до п. 42 (b) Стандарту. Зобов’язання з оренди підлягає повторній 

оцінці, при цьому нова база для визначення орендних платежів є економічно еквівалентною попередній базі (тобто 

базі, яка використовувалась безпосередньо перед модифікацією). Всі інші модифікації, не пов’язані з реформою 

ставки, оцінюються відповідно до вимог МСФЗ 16 в загальновстановленому порядку; 

 



МСФЗ (ІFRS) 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації”. 

 

Стандарт доповнено такими додатковими вимогами щодо розкриття інформації про те: 

 

як організація управляє переходом на RFR, його ходом та ризиками, на які вона наражається у зв’язку з реформою 

ІBOR, пов’язаними з фінансовими інструментами; 

 

кількісна інформація про фінансові інструменти, які ще не перейшли на RFR, з розбивкою за кожною значущою 

ставкою ІBOR. 

 

Якщо реформа ІBOR призвела до змін у стратегії управління ризиками організації, розкривається опис цих змін; 

 

МСФЗ (ІFRS) 4 “Договори страхування”. 

 

Стандарт доповнений пунктами 20R – 20S, що включають положення про зміну бази для визначення передбачених 

договором грошових потоків, спричинену реформою базової процентної ставки для страховиків, які застосовують 

тимчасове звільнення від застосування МСФЗ (ІFRS) 9. 

 

МСФЗ (ІAS) 16 “Основні засоби” 

 

У поточній редакції пункту 17 ІAS 16 передбачено, що до первісної вартості включаються витрати на перевірку 

активу, зменшені на суму чистих надходжень від продажу виробів, вироблених у процесі доставки та перевірки 

активу. Наприклад, витрати на тестування обладнання включаються до первісної вартості за мінусом прибутку від 

продажу зразків, отриманих у процесі тестування. 

 

З 1 січня 2022 року забороняється вираховувати із собівартості основних засобів суми, отримані від продажу виро-

блених виробів, тоді як компанія готує актив до використання за призначенням. Натомість компанія визнаватиме 

таку виручку від продажів та відповідні витрати у складі прибутку або збитку. 

 

Доповнення в МСФЗ 16 стосуються обліку та розкриття інформації в частині надходжень за основними засобами до 

їх використання за призначенням. 

 

Зокрема, змінами передбачено доповнення МСБО 16 новим пунктом 20А у розділі “Елементи собівартості”: 

 

“20A Можливо, що в процесі доставки об’єкта до розташування та приведення його в стан, які потрібні для його 

експлуатації відповідно до намірів керівництва, будуть вироблятися вироби (наприклад, зразки, виготовлені в про-

цесі тестування належного функціонування активу). Організація визнає надходження від продажу будь-яких таких 

виробів, а також первісну вартість цих виробів у складі прибутку або збитку відповідно до застосовних стандартів. 

Організація оцінює первісну вартість цих виробів відповідно до вимог оцінки, передбачених МСБО 2”. 

 

Окрім того, передбачено новий пункт у частині розкриття інформації: 

 

“74A Якщо ця інформація не розкрита окремо у звіті про сукупний доход, у фінансовій звітності також необхідно 

розкрити: 

 

(a) суму компенсації, що надається третіми особами у разі знецінення, втрати або передачі об’єктів основних засо-

бів, яка включена до складу прибутку чи збитку; і 

 

(b) суми надходжень і витрат, включені до складу прибутку або збитку відповідно до пункту 20A, які відносяться 

до вироблених виробів, що не є результатом звичайної діяльності організації, а також інформацію про те, за якою 

статтею (якими статтями) звіту про сукупний дохід відображені такі надходження та витрати”. 

 

МСФЗ (ІFRS) 3 “Об’єднання бізнесу” 

 

1. МСФЗ 3 визначає, як компанія повинна враховувати активи та зобов’язання, які вона купує внаслідок об’єднання. 

МСФЗ 3 вимагає, щоб компанія посилалася на Концептуальні основи фінансової звітності, щоб визначити, що ви-

знається активом чи зобов’язанням. 

 

У поточній редакції з метою застосування МСФЗ 3 замість положень Концептуальних основ, випущених у 2018 

році, покупці повинні використовувати визначення активу та зобов’язання та відповідні вказівки, викладені у Кон-

цепції, прийнятій Радою з МСФЗ у 2001 році. 



 

З 1 січня 2022 року оновлено посилання відповідно до якого, покупці повинні посилатися на Концептуальні засади, 

випущені у 2018 році, для визначення того, що є активом чи зобов’язанням. 

 

2. Також з 1 січня 2022 року запроваджено виняток, згідно з яким для деяких видів зобов’язань та умовних зо-

бов’язань компанії, що застосовують МСФЗ 3, мають замість Концептуальної основи, застосовується посилання на 

МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”. Рада с МСФЗ очікує, що цей виняток залишиться 

в МСФЗ 3 доти, доки визначення зобов’язання в МСБО 37 відрізнятиметься від визначення в останній редакції 

Концептуальної основи. Рада планує розглянути можливість узгодження визначень в рамках проєкту з внесення 

цільових удосконалень до МСБО 37. 

 

МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи” 

 

В даний час пункт 68 МСБО 37 не уточнює, які витрати слід включати в оцінку витрат на виконання контракту з 

метою оцінки того, чи цей договір є обтяжливим. 

 

1 січня 2022 року до пункту 68 МСБО 37 внесено зміни, внаслідок яких встановлено, що витрати на виконання до-

говору включають витрати, які безпосередньо пов’язані з цим договором і включають: 

 

(a) додаткові витрати на виконання цього договору, наприклад, прямі витрати на оплату праці та матеріали; і 

 

(b) розподілені інші витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням договорів, наприклад, розподілену частину ви-

трат на амортизацію об’єкта основних засобів, що використовується для виконання серед інших даного договору. 

 

У змінах також пояснюється, що до створення окремого резерву під обтяжливий договір організація визнає збиток 

від знецінення, понесений за активами, що використовуються під час виконання договору, а не за активами, виді-

леними на його виконання. 

 

Застосування цих змін може призвести до визнання більшого обсягу резервів під обтяжливі договори, оскільки ра-

ніше деякі організації включали витрати на виконання договору лише додаткові витрати. 

 

Щорічні удосконалення МСФЗ, цикл 2018 – 2020 років: 

 

МСФЗ 1 “Перше застосування МСФЗ” 

 

Пункт D16 (a) МСФЗ 1 надає дочірній організації, яка вперше починає застосовувати МСФЗ пізніше, ніж її матери-

нська компанія, звільнення щодо оцінки його активів та зобов’язань. Виняток, передбачений пунктом D16 (a) 

МСФЗ 1, не застосовується до компонентів капіталу. Відповідно, до внесення поправки до МСФЗ 1 від дочірньої 

організації, яка вперше застосовувала МСФЗ пізніше, ніж її материнська компанія, могли вимагати вести два окремі 

обліки для накопичених курсових різниць, що базуються на різних датах переходу на МСФЗ. Зміни до МСФЗ 1 

поширюють звільнення, передбачене пунктом D16 (a) МСФЗ 1, на накопичені курсові різниці, щоб скоротити ви-

трати для компаній, що вперше застосовують МСФЗ; 

 

МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” 

 

Зміни пояснюють, які комісії враховує компанія, коли вона застосовує тест “10 відсотків”, передбачений пунктом 

B3.3.6 ІFRS 9 для оцінки того, чи слід припиняти визнання фінансового зобов’язання. 

 

Так, з 1 січня 2022 року при визначенні величини виплат комісійних за вирахуванням отриманих комісійних пози-

чальник враховує тільки суми комісійної винагороди, виплата або отримання яких провадилися між цим позичаль-

ником та відповідним кредитором, включаючи комісійні, виплачені або отримані позичальником або кредитором 

від імені один одного; 

 

МСФЗ (ІAS) 41 “Сільське господарство” 

 

В даний час відповідно до пункту 22 МСБО 41 при визначенні справедливої вартості шляхом дисконтування гро-

шових потоків компанії виключають із розрахунку грошові потоки з оподаткування. 

 

З 1 січня 2022 року вимогу про виключення податкових потоків коштів при оцінці справедливої вартості пункту 22 

МСБО 41 скасовано. Ці зміни приводять у відповідність вимоги МСБО 41 щодо оцінки справедливої вартості з ви-

могами інших стандартів МСФЗ. 



 

МСФЗ 17 “Договори страхування” 

 

МСФЗ 17 замінює проміжний Стандарт – МСФЗ 4, вимагає забезпечення послідовного обліку для всіх страхових 

договорів на основі поточної моделі оцінки, надає корисну інформацію про рентабельність договорів страхування. 

 

МСФЗ 17 застосовується до: страхових контрактів (включаючи контракти перестрахування), які суб’єкт господа-

рювання випускає, контракти перестрахування, які суб’єкт господарювання утримує, інвестиційних контрактів із 

умовами дискреційної участі, які він випускає, якщо суб’єкт господарювання випускає також і страхові контракти. 

 

До основних нововведень МСФЗ 17 належить: 

 

класифікація страхових та інвестиційних договорів; 

 

обов’язкове відокремлення компонентів, які не є страховими; 

 

визначення прибутковості страхових контрактів під час первісного визнання (наприклад чи є страхові контракти 

обтяжливими); 

 

вимоги до агрегування контрактів: за рівнем ризику, прибутковістю, датою випуску та іншими вимогами стандарту; 

 

розширення вимог до розкриття інформації у фінансовій звітності у структурі балансу та звіті про фінансові ре-

зультати; 

 

актуарні розрахунки через різні методи оцінки зобов’язань. 

 

МСФЗ 17 застосовується ретроспективно. 

 

МСБО 1 “Подання фінансової звітності” 

 

Зміни до МСБО 1 “Подання фінансової звітності” стосуються класифікації поточних та довгострокових зо-

бов’язань, зокрема: 

 

уточнено, що зобов’язання класифікується як довгострокове, якщо організація має право відстрочити врегулювання 

зобов’язання щонайменше на 12 місяців – це право має існувати на дату закінчення звітного періоду; 

 

класифікація залежить тільки від наявності такого права і не залежить від ймовірності того, чи планує компанія 

скористатися цим правом; 

 

докладніше прописаний порядок оцінки обмежувальних умов (ковенантів). 

 

Новий пункт у розділі “Короткострокові зобов’язання” викладено в такій редакції: 

 

“72A Право організації відстрочити врегулювання зобов’язання щонайменше на дванадцять місяців після закінчен-

ня звітного періоду має бути реальним і має існувати на дату закінчення звітного періоду. Якщо право відстрочити 

врегулювання зобов’язання залежить від виконання організацією певних умов, то це право існує на дату закінчення 

звітного періоду тільки в тому випадку, якщо організація виконала ці умови на дату закінчення звітного періоду. 

Організація повинна виконати ці умови на дату закінчення звітного періоду, навіть якщо перевірка їх виконання 

здійснюється кредитором пізніше.” 

 

Зобов’язання класифікувалося як короткострокове виходячи з термінів його виконання, визначених умовами дого-

вору. 

 

Слід зауважити, що внесені зміни пропонують класифікувати зобов’язання як довгострокове шляхом “продовжен-

ня” строку за рахунок наявності права виконати його пізніше як мінімум через рік після звітної дати. 

 

За результатами застосування змін до МСБО 1 класифікація частини короткострокових зобов’язань може бути пе-

реглянута та змінена на довгострокові. 

 

МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки” 

 



Зміни до МСБО 8 уточнюють різницю між змінами облікових політик та облікових оцінок, а також визначають об-

лікові оцінки як монетарні суми у фінансових звітах, щодо яких є невпевненість в оцінці. 

 

У тексті Змін наголошується на тому, зокрема, що: 

 

зміни в облікових оцінках, що є наслідком нової інформації або нових розробок, не є виправленням помилок; 

 

результати зміни вхідних даних або методики оцінки є змінами в облікових оцінках, якщо вони не випливають із 

коригувань помилок минулих періодів; 

 

зміни в облікових оцінках можуть впливати лише на прибутки/збитки поточного періоду або поточного та майбут-

нього періодів. 

 

МСБО 12 “Податки на прибуток” 

 

Відстрочене податкове зобов’язання слід визнавати щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню, 

крім тих випадків, коли такі різниці виникають від: 

 

а) первісного визнання гудвілу, або 

 

б) первісного визнання активу чи зобов’язання в операції, яка: 

 

і) не є об’єднанням бізнесу; 

 

іі) не має під час здійснення жодного впливу ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); 

 

ііі) під час здійснення не призводить до виникнення тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню та вираху-

ванню, в рівних сумах. 

 

Відстрочений податковий актив слід визнавати щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, якщо є 

ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову різницю, яка 

підлягає вирахуванню, за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання 

активу або зобов’язання в операції, яка: 

 

а) не є об’єднанням бізнесу; 

 

б) не впливає під час здійснення операції ні на обліковий прибуток, ні на оподатковуваний прибуток (податковий 

збиток); 

 

в) під час здійснення не призводить до виникнення тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню та вираху-

ванню, в рівних сумах. 

 

На початку найбільш раннього порівняльного періоду суб’єкт господарювання повинен: 

 

а) визнати відстрочений податковий актив в тій мірі, в якій є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний при-

буток, до якого можна застосовувати тимчасову різницю, що підлягає вирахуванню, та відстрочене податкове зо-

бов’язання щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню та вирахуванню, пов’язаних з: 

 

і) активами з правом використання та орендними зобов’язаннями, та 

 

іі) витратами на виведення з експлуатації, відновлення та подібними зобов’язаннями та відповідними сумами, ви-

знаними як частина вартості пов’язаного активу; та 

 

б) визнає кумулятивний вплив першого застосування Змін як коригування вхідного сальдо нерозподіленого прибу-

тку (або іншого компоненту капіталу) на цю дату. 

 

Застосування Поправки до МСФЗ(ІFRS) 16 «Оренда» на відображення результатів діяльності Товариства не мало 

впливу, так як Товариство є орендодавцем. Оскільки Рада з МСФЗ вирішила не надавати будь-яких додаткових 

пільг орендодавцям,оскільки вважає поточну ситуацію для них не такою складною, як  для орендарів.  

Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Товариство, у зв’язку з тим, що Товариство не здійснює страхову діяльність. 



Товариство застосовує всі МСФЗ, які набули чинності до, або з 01.01.2021 року. Поправки та зміни до  Стандартів 

та інтерпретації, які були випущені чи оновлені, але не набрали чинності на дату випуску фінансової звітності То-

вариством, ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» має намір використовувати з дати їх вступу в дію. Вплив, який буде мати таке 

перше застосування цих МСФЗ на фінансову звітність  не можна зараз обґрунтовано оцінити. 

Керівництво та управлінський персонал проводять дослідження щодо потенційного впливу  поправок та інтерпре-

тацій до МСФЗ на фінансову звітність. 

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ. 

 

Операційні сегменти – це компоненти, які беруть участь у комерційній діяльності, внаслідок якої вони мо-

жуть отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операційні результати регулярно переглядає особа, відповідальна 

за прийняття операційних рішень, і стосовно яких є у наявності окрема фінансова інформація. Особа,відповідальна 

за прийняття операційних рішень, - це особа або група осіб, яка розподіляє ресурси та оцінює результати діяльності 

організації. Функції особи, відповідальної за прийняття операційних рішень, виконує керівництво консолідованої 

групи Товариства. 

 

Фактори, що використовуються керівництвом для визначення звітних сегментів. 

Сегменти консолідованої групи Товариства – це стратегічні бізнес-підрозділи, які орієнтовані на різних 

клієнтів. Їх управління здійснюється окремо, оскільки кожний бізнес-підрозділ потребує різних маркетингових 

стратегій. 

 

Опис продукції та послуг, з яких кожен звітний сегмент отримує доходи. 

На основі поточної структури управління консолідована група Товариства виділяє такі звітні сегменти: 

 

Сегмент Діяльність сегмента 

Реалізація колісної 

продукції 

виготовлення та реалізація суцільнокатаних коліс та бандажів: локомотивних, трамвай-

них, для вузької колії, а також кільцевих виробів. (колесопрокатний цех (КПЦ)) 

Реалізація трубної 

продукції 

виготовлення та реалізація гарячекатаних труб із вуглецевих марок сталі, гарячекатаних 

ШХ, холоднокатаних з вуглецевих марок сталі, холоднокатаних ШХ, холодно тягнутих 

для ПЕН і ПЕД (трубопрокатний цех № 3 (ТПЦ № 3)) 

виготовлення та реалізація обсадних труб з муфтами, труб нафтового сортаменту, а та-

кож труб гарячекатаних та обсадних(цех нафтогазового сортаменту) 

 

Оцінка прибутку чи збитку та активів і зобов’язань операційних сегментів. 

Особа, відповідальна за прийняття управлінських рішень, аналізує фінансову інформацію, підготовлену 

відповідно до МСФЗ. 

Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, здійснює моніторинг операційних результатів дія-

льності кожного з підрозділів окремо для цілей прийняття рішень про розподіл ресурсів і оцінки результатів їх дія-

льності. Результати діяльності сегментів оцінюються на основі операційного прибутку чи збитку, їх оцінка здійс-

нюється відповідно до оцінки операційного прибутку чи збитку у фінансовій звітності. Проте окремі інші операцій-

ні витрати, фінансові витрати та доходи і податки на прибуток управляються на груповій основі і не розподіляються 

на операційні сегменти. 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" - багатопрофільне підпри-

ємство, основним видом діяльності якого є виробництво та реалізація сталевих труб, суцільнокатаних коліс та бан-

дажів. 

Основними видами продукції є: 

- труби сталеві безшовні гарячодеформовані; 

- труби обсадні та муфти до них; 

- труби сталеві безшовні холоднодеформовані загального призначення, а також високої та особливо високої 

точності; 

- труби підшипникові; 

- суцільнокатані залізничні колеса; 

- залізничні бандажі; 

- залізничні осі. 

Товариство є найбільшим в південно-східній частині Європи виробником і постачальником залізничної 

продукції, понад 100 типорозмірів цільнокатаних залізничних коліс різної конфігурації для грузових та пасажирсь-

ких вагонів, швидкісних експресів, електропоїздів в розмірному ряду зовнішніх діаметрів від 650 до 1225 мм, бан-

дажів для локомотивів, вагонів метрополітену, трамваїв та ін. 

Окрім того, завод виготовляє заготовки тягових шестерень для електровозів, колісні центри та іншу проду-

кцію для залізничного і муніципального транспорту. 

Товариство отримало дохід за звітний рік за рахунок продажу: 



- суцільнокатаних залізничних коліс (відсоток доходу – 68%); 

- труб сталевих безшовних гарячодеформованих (відсоток доходу – 7%); 

- труб обсадних та муфт до них (відсоток доходу – 5%). 

Основними видами продукції, за рахунок продажу яких Товариство отримало 10 або більше відсотків до-

ходу за звітний рік, є труби та колеса суцільнокатані.  

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» є провідним підприємством України за обсягом експорту сталевих труб та коліс 

у країни далекого зарубіжжя. Загальна сума експорту за звітний рік складає  5 063 355 тис.грн. Частка експорту в 

загальному обсязі продажів складає 68,3%. 

Найбільшим попитом користуються осі та осьова заготівля, колесні пари (частка експорту в загальному 

обсязі продажів – 100%), труби підшипникові (частка експорту в загальному обсязі продажів – 100%), холодноде-

формовані (частка експорту в загальному обсязі продажів – 86,1%), труби обсадні (частка експорту в загальному 

обсязі продажів – 89,6%),  та колеса  (частка експорту в загальному обсязі продажів – 63,9%). 

Основними ринками збуту продукції Товариства є: Европа (зокрема, країни Європейського Союзу), Біло-

русь, країни СНД, країни далекого зарубіжжя (зокрема, США, країни Латинської Америки, Близького Сходу та 

Південно-Східної Азії). 

Найбільшими споживачами продукції Товариства є промислові підприємства, підприємства машинобуду-

вання, комунальної сфери та будівництва, а також підприємства залізничного транспорту. 

Товариство освоїло виробництво й постачання в країни ближнього та далекого зарубіжжя більш 50 профі-

льних розмірів коліс, сертифікованих за міжнародними стандартами, для рухомого складу залізниці, експлуатова-

них в різних кліматичних умовах, а також бандажі для локомотивів, метро, трамваїв, складно-профільні кільцеві 

вироби. 

Основними покупцями залізничних коліс та локомотивних бандажів є "Укрзалізниця" (усі залізничні доро-

ги, вагоноремонтні та тепловозоремонтні підприємства). 

Основними користувачами трамвайних коліс та бандажів а також коліс та бандажів метро є Міськелектро-

транси та підприємства з ремонту рухомого складу міського залізничного транспорту України. 

Коло постійних та потейційних споживачів продукції Товариства - це підприємства й фірми традиційних 

ринків збуту в Україні, країнах СНД, а також багатьох країн Европи та далекого зарубіжжя. 

Керівництво Товариства докладає всіх зусиль для зміцнення встановленних та розвитку нових форм спів-

робітництва із замовниками й постачальниками, а також взаємовигідної торгівлі із зарубіжними партнерами. 

Основним клієнтом Товариства в 2021-2020 роках, через якого отримано 10% і більше доходу, є ТОВ "ІН-

ТЕРПАЙП УКРАЇНА". У загальному обсязі доходів частка операцій з ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" становить 

99%. 

  Дохід від реалізації      Собівартість сегмента 

  2021р. 2020р.     2021р. 2020р. 

Реалізація трубної продукції 1 414 882 3 198 880     1 311 325 
2 599 955 

Реалізація колісної продук-

ції 
6 448 613 5 649 796     

        5 825 

644 3 550 920 

Інша реалізація 
          363 

860    
622 898           350 923    

653 695 

Всього  8 227 355 
          9 471 

574 
    7 487 892 

6 804 570 

    

 

 

 

  

Прибуток сегмента до оподаткування 

  2021р. 2020р. 

Реалізація трубної продукції                    103 557    598 925 



Реалізація колісної продукції                    622 969    2 098 876 

Інша реалізація 12 937 -30 797 

Всього                     739 463    2 667 004 

      

Нерозподілені корпоративні витрати     

Інші операційні доходи/витрати, чисті                 (977 009)    (427 640) 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності                 (237 546)    2 239 364 

Фінансові витрати/доходи, чисті  (464 085)    (534 869) 

Інші  доходи/витрати, чисті                    324 362    (1 641 485) 

Прибуток (збиток)  до оподаткування                (377 269)    63 010 

 

 

6. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ. 

 

Рух нематеріальних активів представлений наступним чином: 

 

Програмне забезпечення та інші НМА Разом 

Первісна вартість 

Залишок на 31 грудня 2020 р. 45 181 45 181 

Надходження 1 147 1 147 

Вибуття 15 213 15 213 

Залишок на 31 грудня 2021 р. 31 115 31 115 

Накопичена амортизація   

Залишок на 31 грудня 2020 р. 27 628 27 628 

Амортизація за період 1 905 1 905 

Вибуло за рік накопичена амортизація 2 300 2 300 

Інші зміни - - 

Залишок на 31 грудня 2021 р. 27 233 27 233 

Балансова вартість   

Залишок на 31 грудня 2020 р. 17 553 17 553 

Залишок на 31 грудня 2021 р. 3 882 3 882 

 

Придбані нематеріальні активи капіталізуються за собівартістю їх придбання. Витрати на придбання нема-

теріальних активів амортизуються прямолінійним методом протягом корисного  строку їх використання (від 2 до 9 

років) по кожному нематеріальному активу окремо. 

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів приймалася рівною нулю. 

Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопи-

ченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. 

Терміни та методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. 

Якщо очікуваний термін корисного використання значно відрізняється від попередніх розрахунків, термін 

амортизації нематеріальних активів змінюється. 

Нематеріальні активи в заставі не перебувають. 

 

7. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 

 

При зарахуванні на баланс об’єкти основних засобів оцінювалися за собівартістю, що складається з витрат 

на його  виробництво чи придбання. 

До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (перео-

ціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу та будь-якими збитками від зменшення кори-

сності. 



Активи вартістю менше 20 000 грн. не визнаються у складі основних засобів і не амортизуються, а спису-

ються на витрати при введенні в експлуатацію. 

Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію (поточний ремонт, технічне обслугову-

вання, капітальний ремонт) відображаються у складі витрат у періоді, в якому вони були понесені. У ситуаціях, ко-

ли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікують-

ся від використання  об'єкту основних засобів понад первісно очікуваними економічними вигодами, такі витрати 

капіталізуються. 

Дооцінка основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'єкта ос-

новних засобів пропорційно нарахованій амортизації, а також при вибутті основних засобів. 

 

Рух основних засобів  представлений наступним чином: 

 

Первісна вартість 
Будинки та 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструмент, 

прилади, ін-

вентар 

Інші основні 

засоби 
Разом 

Залишок на 31 

грудня 2020 р. 
1 655 435 4 507 018 185 630 6 668 111 465 6 466 216 

Надходження 68 583 199 907 4 742 409 11 085 284 726 

Вибуття 697 399 2 091 378 5 111 3 204 34 568 2 831 660 

Інші зміни  -11 509 -530 481 96 234 154 -20 426 -466 028 

Залишок  на 31 

грудня  2021 р. 
1 015 110 2 085 066 281 495 4 027 67 556 3 453 254 

Накопичена амор-

тизація 
            

Залишок на 

31грудня 2020 р. 
579 554 1 689 083 108 461 4 360 75 777 2 457 235 

Надходження 42 177 223 612 12 037 455 15 842 294 123 

Вибуття 103 417 847 105 1 987 2 418 24 328 979 255 

Інші зміни  -473 999 -1 010 723 -116 255 -1 636 -34 019 -1 636 632 

Залишок  на 31 

грудня  2021 р. 
44 315 54 867 2 256 761 33 272 135 471 

Залишкова вар-

тість 
            

Залишок на 31 

грудня 2020 р. 
1 075 881 2 817 935 77 169 2 308 35 688 4 008 981 

Залишок  на 31 

грудня  2021 р. 
970 795 2 030 199 279 239 3 266 34 284 3 317 783 

 

 

Амортизація основних засобів у 2021-2020рр. нараховувалась прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість осно-

вних засобів визначалась по кожному об’єкту окремо. Залишкової вартості основних засобів, вилучених для про-

дажу немає.  

У складі незавершеного будівництва відображена вартість незавершених капітальних інвестицій у будів-

ництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи не-

оборотні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються Това-

риством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва 

Інформація про рух капітальних інвестицій представлена наступним чином: 

 

Станом на 31 грудня 2020    127 358  

             Надходження 648 009  

             Вибуття/переміщення (523 549)  

             (Знецінення)/поновлення        

знецінення  

 

Станом на 31 грудня 2020    251 818  

 

Станом на 31.12.2021р. діяли наступні договори застави основних засобів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ": 

1. Договір іпотеки від 29.10.2019р. з MADІSON PACІFІC TRUST LІMІTED [МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ 

ЛІМІТЕД] у якості Іпотекодержателя та Договір застави рухомого майна від 31.10.2019р. з MADІSON PACІFІC 



TRUST LІMІTED [МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД] у якості Заставодержателя, які забезпечують виконання 

зобов'язань, ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC, з-поміж інших, як емітента за Договором про Довірче Управління Облі-

гаціями на загальну суму 309 192 тис. доларів США та терміном погашення 31 грудня 2024 року, по іншим доку-

ментам стосовно реструктуризації кредитної заборгованості.» 

2. Договір застави №413/2020/КОД-КБ-ГКД-З (обладнання) від 14.12.2020р. з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-

НИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» у якості Заставодержателя, який забезпечує ви-

конання зобов'язань ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за Генеральним кредитним договором №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 

14.12.2020р. 

 

8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ. 

 

У складі фінансових активів обліковуються довгострокові фінансові активи, що оцінюються  за методом 

участі у капіталі. 

Станом на 31.12.2021 р. дольові фінансові інструменти, що оцінюються за методом участі у капіталі, скла-

даються з володіння корпоративними правами у ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" у розмірі 39% в сумі  0 тис. грн.;  

 

9. ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

 

На 31 грудня 2021 р. встановлена законодавством ставка оподаткування прибутку становить 18%   

 

Основні компоненти витрат/(відшкодувань) податку на прибуток: 

 

Прибутки та збитки 2021р. 2020р.  

Поточний податок на прибуток  19 946 80 692  

Витрати/(доходи) з відстроченого податку на прибуток, 

пов’язані з виникненням та сторнуванням тимчасових 

різниць 89 197 (40 587)  

Витрати/(доходи) з податку на прибуток 109 143 40 105  

 

 

 

 

Узгодження прибутку до оподаткування та витрат з податку на прибуток: 

 

 2021р. 2020р.  

Прибуток/(збиток) до оподаткування (377 269) 63 010  

Очікуваний податок на прибуток за встановленими 

податковими ставками (67 908) 11 342  

Податковий ефект витрат, які не підлягають вираху-

ванню для цілей оподаткування  2 960 3 995  

Інші різниці                                                                                           174 091 24 744  

(Витрати)/відшкодування податку на прибуток 109 143 40 105  

 

 

 Відстрочені податкові активи/ (зобов’язання) 

Залишок  

на  

31.12.2020 

Визнано у 

складі при-

бутку  

(збитку) 

 

Визнано  в 

капіталі 
Залишок на 

31.12.2021 

Основні засоби  (10 354) 16 930 (227 664)      (221 088) 

Дебіторська заборгованість 11 051 (4 099)  6 952 

Забезпечення майбутніх виплат  39 877 4 045  43 922 

Процентні витрати  0    

Невизнані витрати 14 098 (14 098)   

Податкові збитки 1 384 (93 394)  (92 010) 

Разом відстрочені податкові активи чи зо-

бов’язання 
56 056 (90 616) (227 664) (262 224) 



 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року оці-

нювались за податковими ставками (18%), які, як очікується, будуть застосовуватись у періоді, у якому передбача-

ється реалізувати відповідні тимчасові різниці. 

 

10. ЗАПАСИ. 

 

  31 грудня 2021 р. 31 грудня 2020 р. 

Запаси 

                   327 

120 
494 496 

Готова продукція  77 638 125 598 

Незавершене виробництво  276 409 331 158 

Товари  12 264 673 509 

Запаси, разом  693 432 1 624 761 

 

в тому числі резерв знецінення запасів                                24 007                       39 

174                      

 

Станом на 31 грудня 2021 р. та на 31.12.2020р. запаси відображені в балансі за найменшою із собівартості, 

або чистої вартості реалізації з урахуванням створеного резерву на знецінення, який розраховано у відповідності до 

облікової політики підприємства.  

 

11. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ. 
 31 грудня 2021р. 31 грудня 2020р. 

Торгова дебіторська заборгованість  9 972 451 11 295 950 

Резерв під сумнівну заборгованість -1 008 -9 043 

Всього 
9 967 560 

 
11 286 907 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 283 717 255 137 

Резерв під сумнівну заборгованість                                                                   - 8 221 -25 779 

Всього 275 496 229 358 

Інша поточна дебіторська заборгованість 2 553 184 42 539 

Резерв під сумнівну заборгованість - 29 395 -26 571 

Всього 2 523 782 15 968 

Разом дебіторська заборгованість 12 766 838 11 532 233 

 

Інформація про рух резерву під сумнівну заборгованість представлена таким чином: 

 

 

Резерв на дебітор-

ську заборгова-

ність за товари, 

роботи, послуги  

Резерв на дебітор-

ську заборгова-

ність за виданими 

авансами 

Резерв на іншу 

дебіторську забор-

гованість Всього 

Залишок на 31.12.20 (9 043) (25 779) (26 571) (61 393) 

Нарахування резерву протягом 2021р.   
(2 824) 

(2 824) 

Використано у 2021 р. 8 035 17 558    25 593 

Залишок на 31.12.21  (1 008) (8 221) (29 395) (38 624) 

 

Аналіз кредитної якості торгової заборгованості представлений наступним чином:  

  31 грудня 2021 р. 31 грудня 2020р. 

Не прострочена і знецінена (0-30) 767 182 1 023 292 

Прострочена, але не знецінена - - 

Прострочена, та індивідуально знецінена 9 201 386 10 272 658 

в тому числі: прострочена від 31 до 90 днів 1 211 295 1 269 966 

прострочена від 91 до 180 днів 1 381 440 1 952 540 

прострочена від 181 до 365 днів 2 095 891 2 192 745 



прострочена  більше  365 днів 4 512 760 4 857 407 

Мінус резерв під сумнівну заборгованість - 1 008 -9 043 

  9 967 560 11 286 907 

 

12. КАПІТАЛ. 

 

Капітал представлений акціонерним капіталом, капітальними резервами, нерозподіленим прибутком, та 

іншими компонентами капіталу. Товариством не здійснювався випуск привілейованих акцій. 

Дивідендів, які були  включені (або не включені) до складу  зобов'язань, коли були передбачені, але фор-

мально не затверджені у звітному періоді не має.  

Інформація про власний капітал представлена наступним чином: 

 31 грудня 2021р. 31 грудня 2020р. 

Акціонерний капітал  100 000 100 000 

Нерозподілений прибуток 3 753 418 3 800 557 

Капітальні резерви  19 993 19 993 

Інші компоненти капіталу 1 443 068 755 678 

   

Разом капітал 5 316 479 4 676 228 

 

Акціонерний капітал. 

Акціонерний капітал Товариства становить 100 000 000 (сто мільйонів) гривень. Акціонерний капітал по-

ділено на 400 000 000 (чотириста мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. 

Початковий розподіл акцій проведено у відповідності з установчим договором № 72-АТ від 28 грудня 1994 

року. При подальшому перерозподілі акцій зміни до установчого договору не вносяться.  

Перша емісія акцій проведено в процесі приватизації шляхом випуску 21 554 000 (двадцяти одного міль-

йону п'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна на 

загальну суму 5 388 500 (п'ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч п'ятсот) гривень, форма випуску документа-

рна.  

Друга емісія акцій проведена у відповідності з умовами емісії акцій, прийнятими позачерговими загальни-

ми зборами акціонерів від 26 грудня 2000 року, у кількості 32 331 000 (тридцяти двох мільйонів трьохсот тридцяти 

однієї тисячі) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, на загальну суму 8 082 750 (вісім мі-

льйонів вісімдесят дві тисячі сімсот п'ятдесят) гривень, форма випуску документарна.  

Загальними зборами акціонерів, які відбулися 18 березня 2008 року було прийнято рішення збільшити ста-

тутний (складений) капітал ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 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.  

В цілях виконання вимог законодавства, зокрема положення частини другої статті 20 Закону України "Про 

акціонерні товариства" про виключно бездокументну форму існування акцій загальними зборами акціонерів Това-

риства, які відбулися 13 квітня 2010 року, прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства, 

випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування.  

Чинним є свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №201/1/10 від 18 травня 2010 року, видане 22 березня 

2013 року. 

Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включа-

ючи права на: 

1) участь в управлінні Товариством; 

2) отримання дивідендів; 

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному зако-

нодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;  

5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення Товариством 

(крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому 

законодавством. 

Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних 

йому простих акцій, у випадках, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства".  



Акціонери Товариства можуть мати й інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством та Ста-

тутом Товариства.  

Засновниками Товариства є держава в особі Фонду державного майна України, ідентифікаційний код 

00032945, адреса: 01001, м. Київ, вул. Кутузова, 18,9 та організація орендарів Нижньодніпровського трубопрокат-

ного заводу імені Карла Лібкнехта, ідентифікаційного коду немає, адреса: 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, за-

реєстрована розпорядженням виконкому Дніпропетровської міської Ради народних депутатів від 30.12.1992 р. № 

1205-р. 

Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" сформованого 

ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2021 року, державна частка в статутному капіталі еміте-

нта відсутня. 

Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" сформованого 

ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2021 року власниками голосуючих акцій акціонерного 

товариства, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є: 

  

Реєстраційний код, Найменування / ПІБ,  

Країна реєстрації 

Місцезнаходження (місце проживання) Загальна кіль-

кість ЦП 

Відсоток у стату-

тному капіталі 

Товариство з обмеженою відпові-

дальністю "Інтерпайп Україна"   

33668606 

Країна: УКРАЇНА 

 

Дніпро Писаржевського 1-А, Дніпро, 

Дніпропетровська область, 49005, 

УКРАЇНА 

 

48360910 12,090227 

ІNTERPІPE LІMІTED   HE 170535 

Країна: КІПР 

 

Nіcosіa Mykіnon 8, Nіcosіa, 1065, КІПР 

 

87361849 21,840462 

KLW LІMІTED   HE 186148 

Країна: КІПР 

 

Nіcosіa Mykіnon 8, Nіcosіa, 1065, КІПР 

 

243278853 60,819713 

 

Материнською компанією є ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC) (Кіпр).  

Кінцеві бенефіціарні власники: 

1. Пінчук Віктор Михайлович, країна громадянства: Україна, РНОКПП 2226300415, дата народження 

14.12.1960р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): засновник та вигодоодержувач безвід-

кличних дискретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";  

2. Пінчук Олена Леонідівна, країна громадянства: Україна, РНОКПП 2590405044, дата народження 

03.12.1970р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): вигодоодержувач безвідкличних дис-

кретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

3. Пінчук Марія Вікторівна, країна громадянства: Україна, РНОКПП 3018715404, дата народження 

25.08.1982р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): вигодоодержувач безвідкличних  дис-

кретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

4. Пінчук Роман Вікторович, країна громадянства: Україна, РНОКПП 3333015433, дата народження 

03.04.1991р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): вигодоодержувач безвідкличних дис-

кретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

5. Пінчук Катерина Вікторівна, країна громадянства: Україна, РНОКПП 3778511201, дата народження 

14.06.2003р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): вигодоодержувач безвідкличних дис-

кретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

6. Пінчук Вероніка Вікторівна, країна громадянства: Україна, паспорт та РНОКПП відсутній у зв’язку з 

неповноліттям, дата народження 28.09.2011р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): виго-

доодержувач безвідкличних дискретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

 

13. КАПІТАЛЬНІ РЕЗЕРВИ. 

 

  31 грудня 2021 31 грудня 2020 

Капітал у дооцінках 1 283 897 595 827 

Разом капітальні резерви 1 283 897 595 827 

 

Інші компоненти капіталу 

  31 грудня 2021 31 грудня 2020 

Інший додатковий  капітал 159 171 159 851 



Разом інші компоненти капіталу 159 171 159 851 

 

Резервний капітал 

  31 грудня 2021 31 грудня 2020 

Резервний капітал 19 993 19 993 

Разом резервний капітал 19 993 19 993 

 

 

 

14. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  

 

На дату звітності станом на 31.12.2021 р. та на 31.12.2020 р. Товариство має такі зобов’язання та забезпе-

чення: 

 

 31 грудня 2021р. 31 грудня 2020р. 

Інші довгострокові зобов'язання                                                                                                                                                         2 359 842 2 549 621 

Довгострокові забезпечення 674 872 731 590 

Поточні зобов'язання 8 848 125 

 

10 232 572 

 

Поточні забезпечення                          
                            

317 395 

                     329 

335 

Всього зобов'язання                    12 462 458 13 843 118 

 

Основними фінансовими зобов’язаннями консолідованої групи Товариства є торгова та інша кредиторська 

заборгованість і процентні кредити. Основною метою цих фінансових зобов’язань є залучення коштів для фінансу-

вання операцій Товариства. 

консолідованої групи Товариства має різні фінансові активи, такі як: грошові кошти та їх еквіваленти, тор-

гова та інша дебіторська заборгованість, інші фінансові активи, які виникають безпосередньо в ході операційної 

діяльності Товариства. 

Головними ризиками, що пов’язані з фінансовими інструментами консолідованої групи Товариства є ва-

лютний ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик та процентний ризик.  

Консолідована група Товариства переглядає та узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків. 

Короткострокові та довгострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, деноміновані в іно-

земній валюті призводять до виникнення валютного ризику. Консолідована група Товариства не здійснювало опе-

рацій з метою хеджування цих валютних ризиків. 

 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення представлено у наступному складі: 

  31 грудня 2021 р. 31 грудня 2020р. 

Інші довгострокові зобов’язаннями   

тис. дол. США  44 399 
                      

44 399  

тис.грн. 1 211 140 1 255 380 

тис. дол. ЄВ  36 950 37 000 

тис.грн. 1 142 590 
1 285 365 

 

Довгострокові зобов’язаннями з оренди 6 112 8 876 

Всього довгострокові зобов'язання і забезпечення 2 359 842 2 549 621 

 

  31 грудня 2021 р. 31 грудня 2020р. 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 674 872 731 590 

Всього довгострокові зобов'язання і забезпечення 674 872 731 590 

 

Поточні зобов’язання та забезпечення представлено у наступному складі: 

 



  31 грудня 2021 р. 31 грудня 2020 р. 

Поточні кредити банків - - 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроко-

вими зобов’язаннями  2 290 836 2 374 514 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, послу-

ги 835 224 982 885 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 20 782 20 459 

Заборгованість з оплати праці 25 577 31 089 

Заборгованість за розрахунками зі страхування 6 518 8 177 

Поточна заборгованість за одержаними авансами 2 126 459 3 475 421 

Інші поточні  забезпечення 317 395 329 335 

Інші поточні зобов’язання 3 542 729 3 340 027 

Поточні зобов’язання всього 9 165 520 10 561 907 

 

Заборгованість за кредитами та позиками 31 грудня 2021 р. 31 грудня 2020 р. 

Поточна заборгованість за довгостроковими зо-

бов’язаннями  
  

тис. дол. США  83 980 83 980 

тис.грн. 2 290 836 2 374 514 

тис. євро - - 

тис.грн. - - 

Всього 2 290 836 2 374 514 

 

Інформація про невиконані Товариством зобов’язання стосовно позик та кредитів станом на 31.12.2021 ро-

ку представлена наступним чином: 

 

 
Сума зобов’язання на кінець 

звітного періоду, тис. грн. 

Строк погашення за до-

говором 

 

 

 

 

 

Всього 

 

1 211 140 

926 132 

 

20.12.2026 

13.12.2025 

2 290 836 

216 458 

02.08.2017 

14.12.2023 

4 644 566  

            

 

15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  

 

Інформація про забезпечення майбутніх витрат представлена наступним чином: 

 

  

Забезпечення 

виплат персо-

налу 

Забезпечення 

на судові 

справи та 

штрафи 

Забезпечення 

на проведен-

ня аудитор-

ських переві-

рок 

Забезпечення 

на виплату 

відпусток 

працівникам 

Разом 

Залишок на 31 грудня 

2020 р. 796 775 218 181 2 250 43 719 1 060 925 

Нараховано за звітний 

період 63 720 1 220 1 770 58 722 125 432 

Використано протягом 

року 118 034 1 170 2 229 72 657 194 090 

Залишок на 31 грудня 

2021 р. 742 461 218 231 1 791 29 784 992 267 

 



Забезпечення виплат персоналу. 

Станом на 31 грудня 2021 року забезпечення виплат персоналу включали наступне: 

 

 31 грудня 2021 р. 31 грудня 2020р. 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 674 872 731 590 

Поточні забезпечення витрат персоналу 67 589 65 185 

Всього 742 461 796 775 

 

Консолідована група Товариства  має законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному 

пенсійному фонду України суми додаткових пенсій, що виплачуються деяким категоріям колишніх і працюючих 

співробітників Товариства. Згідно даній програмі, працівники консолідованої групи Товариства, які мають стаж 

роботи у шкідливих умовах праці, і, таким чином, мають право на достроковий вихід на пенсію, також мають право 

на додаткові виплати, які фінансуються консолідованою групою Товариства  і сплачуються Державним пенсійним 

фондом України.  

Також Консолідована група Товариства  має договірні зобов'язання з виплати одноразової суми при виході 

на пенсію працівникам, які мають тривалий стаж роботи, та згідно з колективним до іншим виплатам згідно з коле-

ктивним договором.  Дані зобов'язання підпадають під визначення пенсійної програми з визначеною виплатою.   

Консолідована група Товариства не мало зобов’язань з виплати інших додаткових пенсій, медичної допо-

моги після виходу на пенсію, страхових виплат, вихідної допомоги або інших компенсаційних пільг перед теперіш-

німи або колишніми працівниками, які підлягають нарахуванню. 

У нижче наданих таблицях наведені компоненти витрат по пенсійним виплатам, визнані у звіті про сукуп-

ний дохід, і суми, визнані у звіті про фінансовий стан. Витрати по пенсійним виплатам включені в інші операційні 

витрати. Витрати по відсотках відображені в статті фінансових витрат. Актуарні прибутки включені до складу ін-

шого сукупного доходу. 

 

Винагороди по закінченню трудової діяльності. 

 

Суми, визнані у звіті про фінансові результати 

 31 грудня 2021р. 31грудня 2020р. 

Вартість поточних послуг 8 041 8 108 

Вартість послуг попередніх періодів 0 0 

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 83 351 77 536 

Всього витрат по виплатам 91 392 85 644 

 

Суми, визнані у звіті про фінансовий стан 

 

Показники змін поточної вартості пенсійних зобов'язань: 

 

31 грудня 2021р. 
 

31 грудня 2020р. 
Зобов’язання по плану зі встановленими виплатами станом на 1 

січня 
757 739 574 337 

Вартість поточних послуг 8 041 8 108 

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 83 351 77 536 

Актуарні прибутки/ збитки, визнані у складі іншого сукупного 

доходу 
(70 734) 154 036 

Оплачені зобов'язання (60 665) (56 278) 

Вартість послуг попередніх періодів 0 0 

Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами станом на 31 

грудня 
717 732 757 739 

 

У Товариства існує інша програма виплат працівникам: виплати при виході на пенсію та виплати до юві-

лею, які охоплюють всіх працівників, а також пенсіонерів Товариства, що отримують ці пільгові виплати, передба-

чені колективним договором. 

У нижче наданих таблицях наведені компоненти витрат по іншим довгостроковим виплатам, визнані у звіті 

про сукупні доходи та збитки, і суми, визнані у звіті про фінансовий стан у відношенні даного плану. Витрати по 

даним виплатам включені в інші операційні витрати. Витрати по відсотках відображені в статті фінансових витрат. 

Актуарні збитки включені до складу іншого сукупного доходу. 

 



Інші довгострокові винагороди. 

 

Суми, визнані у звіту про фінансові результати  

31 грудня 2021р. 
 

31 грудня 2020р. 

Вартість поточних послуг 800 986 

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 4 294 5 258 

Всього витрат по виплатам 5 094 6 244 

 

Суми, визнані у звіті про фінансовий стан 

Показники змін поточної вартості пенсійних зобов'язань: 
 

31 грудня 2021р. 
 

31 грудня 2020р. 

Зобов’язання по плану зі встановленими виплатами станом на 1 

січня 39 035 38 952 

Вартість поточних послуг 800 985 

Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 4 294 5 258 

Вартість послуг попередніх періодів 843 - 

Актуарні прибутки (збитки), визнані у складі іншого сукупного 

доходу 
(18 253) 986 

Оплачені зобов'язання (1 991) (7 146) 

Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами станом на 31 

грудня 
24 728 39 035 

 

Основні припущення, використані для цілей актуарної оцінки, були представлені таким чином: 

 

 31 грудня 2021р. 31 грудня 2020р. 
Ставка дисконтування 11,0 13,5 

Ставка інфляції 105,0 105,3 

Коефіцієнт плинності кадрів 8,0 8,0 

Коефіцієнт збільшення розміру зарплати та пенсії 21,7 15,7 

 

Смертність  0,97 0,97 

Вік та стаж виходу на пенсію, період виплати пенсій  Згідно законодавства України 

 

Аналіз чутливості за пенсійними планами. 

Актуарний метод передбачає використання різних припущень щодо ставки дисконтування, зростання заро-

бітної плати в майбутньому, рівня смертності і зростання пенсій, які можуть відрізнятися від фактичних результатів 

в майбутньому. 

Припущення про розмір ставки дисконтування та інших параметрів приводять до виникнення невизначе-

ностей в оцінках, в результаті чого може виникнути значний ризик суттєвого коригування зобов'язань як в сторону 

їх зменшення, так і - збільшення.  

Оскільки в Україні, як правило, відсутні достовірні ринкові дані, управлінський персонал використовує 

власні припущення при розрахунку зобов’язань на кожну звітну дату. Фактичні результати можуть суттєво відріз-

нятися від оцінок, зроблених на звітну дату. 

Ставка дисконту розраховується як середньозважена величина ринкової доходності українських єврооблі-

гацій та ринку ОВДП, емітованих в гривні в грудні поточного року, з урахуванням коригувань на оцінені впливи 

різниць у строках обігу та погашення. 

Темпи зростання заробітної плати та пенсій ґрунтується на очікуваних майбутніх темпах інфляції в Україні, 

опублікованих у відкритих джерелах. Дані показники є схильними до макроекономічних та політичних ризиків. 

Чутливість зобов’язань з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності (за планами з визначе-

ними виплатами) до основних актуарних припущень представлена таким чином: 

Окрім описаних вище програм із визначеними виплатами, Товариство не мало зобов’язань з виплати інших 

додаткових пенсій, медичної допомоги після виходу на пенсію, страхових виплат, вихідної допомоги або інших 

компенсаційних пільг перед теперішніми або колишніми працівниками, які підлягають нарахуванню. 

 

 

 

 



Поточні зобов'язання з виплат працівникам  представлені наступним чином 

 

 2021р. 2020р. 

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці  25 577 31 089 

Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування 6 518 8 177 

Всього 32 095 39 266 

  

Середньооблікова чисельність персоналу 

Товариства по категоріям представлена наступним чином:: 

  2021р. 2020р. 

Робочі 1594 3 200 

Керівники 197 346 

Фахівці 390 546 

Разом середня кількість працівників  2 181 4 092 

 

Забезпечення на судові справи та штрафи. 

Консолідована група Товариства  виступає в якості відповідача в кількох судових процесах. Забезпечення 

на судові справи та штрафи є оцінкою керівництва можливих втрат, які можуть бути понесені в результаті негати-

вних судових рішень, включаючи штрафи і пеню, нараховані за несвоєчасне виконання зобов’язань.  

 

Забезпечення на виплату відпусток. 

Консолідована група Товариства створює забезпечення під короткострокові виплати персоналу на період 

відпусток.  

 

16. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ. 

 

  2021р. 2020р. 

Готівка  
 

10 19 

Поточний рахунок у банку   620 367 946 392 

Інші рахунки у банках (картковий рахунок)   - - 

Разом грошові кошти та їх еквіваленти  620 377 946 411 

 

Грошові потоки складаються із платежів у національній валюті України та в іноземній валюті: у доларах 

США, євро та російських рублях. 

 

 

 Рух коштів від операційної діяльності 2021р. 2020р. 

Надходження грошових потоків 17 166 114 15 861 478 

Виплата грошових потоків  (17 280 726) (15 036 876) 

Рух коштів від операційної діяльності 
(114 612) 824 602 

 

 Рух коштів від інвестиційної діяльності 2021р. 2020р. 

Надходження грошових потоків 43 5 

Виплата грошових потоків  (128 779) (109 516) 

Рух коштів від інвестиційної діяльності 
(128 736) (109 511) 

 

 Рух коштів від фінансової діяльності 2021р. 2020р. 

Надходження грошових потоків - 1 246 519 

Виплата грошових потоків  (54 244) (2 410 572) 

Рух коштів від фінансової діяльності (54 244) (1 164 053) 

 

Надходження грошових потоків від операційної діяльності 2021р. 2020р. 

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7 377 809 9 669 370 

Надходження від відсотків за залишками коштів  1 115 2 746 



Надходження від боржників неустойки 1 204 - 

Надходження від операційної оренди 3 251 8 529 

Рух коштів від операційної діяльності 7 383 379 9 680 645 

 

 Виплата грошових потоків від операційної діяльності 2021р. 2020р 

Виплати постачальникам товарів, робіт, послуг (9 027 297) (7 905 917) 

Виплати на оплату праці  (438 854) (596 797) 

Виплати відрахувань на соціальні заходи (186 325) (221 268) 

Виплати з податку на прибуток - - 

Інші надходження та виплати за операційною діяльністю (2 465 453) (94 720) 

Рух коштів від операційної діяльності (12 117 929) (8 818 702) 

   

 

 

 Надходження грошових потоків від інвестиційної діяльності 

 

 

 

   2021р. 

 

 

2020р. 

Надходження від реалізації необоротних активів  - 

Інші надходження 43 5 

Рух коштів від інвестиційної діяльності 43 5 

 

 

Виплата грошових потоків від інвестиційної діяльності 2021р. 2020р. 

Виплати на придбання необоротних активів (79 020) (45 363) 

Інші витрати  (49 759) (64 153) 

Рух коштів від інвестиційної діяльності (128 779) (109 516) 

 Надходження грошових потоків від фінансової діяльності 

 

2021р. 

 

2020р. 

Отримання позик та займів - 1 246 519 

Надходження від інструментів власного капіталу - - 

Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю - - 

Рух коштів від фінансової діяльності - 1 246 519 

 

 Виплата грошових потоків від фінансової діяльності 2021р. 2020р. 

Виплати на погашення позик (1 541) (2 410 572) 

Рух коштів від фінансової діяльності (1 541) (2 410 572) 

 

 Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю 2021р. 2020р. 

Викуп власних акцій - - 

Сплата дивідендів (3) - 

Витрачання на сплату відсотків (52 059) - 

Інші платежі (641) - 

Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю (52 703) - 

 

 

 

 Інші надходження та виплати за операційною діяльністю 2021р. 2020р. 

Надходження від повернення податків та зборів 926 253 727 952 

Надходження від цільового фінансування  56 153 

Надходження авансів від покупців та замовників 1 984 358 1 115 374 

Надходження від повернення авансів 168 915 318 276 

Інші надходження 6 703 153 4 019 078 

Сплата податків і зборів (483 390) (579 439) 

Сплата авансів та передплат (1 573 530) (1 644 167) 

Повернення авансів (3 105 027) (3 884 906) 

Оплата цільових внесків (850) (109 662) 

Інші виплати за операційною діяльністю  - 

Інші надходження та виплати за операційною діяльністю 4 619 938 (37 341) 

   



17. ПРИБУТОК НА АКЦІЮ. 

 

  2021р. 2020р. 

Середньорічна кількість простих акцій  400 000 000 400 000 000 

Скоригована кількість простих акцій 400 000 000 400 000 000 

Чистий прибуток (збиток) на акцію, грн. (1,21603) 0,05726 

Скоригований чистий збиток на акцію, грн. (1,21603) 0,05726 

Дивіденди на акцію - - 

 

 

 

18. ДОХОДИ ЗА ДОГОВОРАМИ З КЛІЄНТАМИ. 

 

Дохід від реалізації визнається коли (або у міру того, як) консолідована група Товариства  задовольняє зо-

бов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, 

коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.  

Консолідована група Товариства передає контроль над товаром або послугою з плином часу, і, отже, задо-

вольняє зобов’язання щодо виконання та визнає дохід з часом, якщо виконується один з таких критеріїв:  

- клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються консолідованою групою Товариства у про-

цесі виконання;  

- виконання консолідованою групою Товариства створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене 

виробництво), який контролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу; 

- виконання консолідованою групою Товариства не створює активу з альтернативним використанням для 

консолідованої групи Товариства і консолідована група Товариства має юридично обов’язкове право на отримання 

платежу за виконання, завершене до сьогодні. 

У всіх інших випадках дохід визнається в певний момент часу, коли  зобов’язання щодо виконання повні-

стю виконано. 

Дохід від реалізації визнається в сумі грошової винагороди, на яку Підприємство очікує мати право в обмін 

на передачу домовлених товарів чи послуг (задоволення зобов’язань до виконання за контрактом).  

 

Інформація про доходи за договорами з клієнтами представлена наступним чином: 

 

  2021 р. 2020 р. 

Дохід від продажу готової продукції за прямим договорам 2 451 512 4 476 135 

 

Комісійний дохід від продажу готової продукції за договорами комісії 4 970 713 4 372 540 

Дохід пов’язаний з наданням послуг                                  805 130 622 899 

Разом доходи за договорами з клієнтами 8 227 355 9 471 574 

 

 

Інформація про інші операційні  та інші доходи представлена наступним чином: 

 2021р. 2020р. 

Інші операційні доходи 4 390 035 2 628 321 

             В т.ч.                Операційна оренда активів 60 980 10 298 

                                      Дохід від реалізації інших оборотних активів     3 931 869        1 139 

228 

                                       Дохід від курсової різниці 241 836 1 161 149 

                                       Інші операційні доходи 155 350 317 646 

Інші доходи 741 145 673 765 

              В т.ч.                Безоплатно одержані активи 640 1 186 

                                        Інші доходи та витрати 61 671 28 489 

                                        Дохід від неоперац.курсових різниць                                         678 834 644 090 

                                                                                                          

Всього 

13 358 535  12 773 660 

Сукупний дохід     

      



Інший сукупний дохід:                             2021р.           2020р. 

Дооцінка необоротних активів 1 038 357 130 331 

Інший сукупний дохід (350 287) (155 022) 

Загальний інший сукупний дохід 688 070 (24 691) 

 

 

19. ВИТРАТИ. 

 

Витрати відображалися в обліку одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здійснені. 

Витрати безпосередньо не зв'язані з доходами відображалися в складі того звітного періоду, у якому вони 

були здійснені. 

Собівартість реалізованих готової продукції, товарів, робіт, послуг 2021р. 2020р. 

      

Собівартість реалізованих товарів 7 136 969 6 150 875 

Собівартість реалізованих робіт, послуг 350 923 653 695 

ВСЬОГО: 7 487 892 6 804 570 

      

Інші операційні  витрати 2021р. 2020р. 

      

Операційна оренда активів 18 064 19 339 

Операційна курсова різниця 462 571 533 096 

Собівартість реалізованих оборотних активів 3 765 692 1 014 386 

Штрафи, пені, неустойки  350 2 290 

Втрати від знецінення сировини, матеріалів  240 256 385 

Резерв на пенсійне забезпечення - - 

Інші витрати операційної діяльності 176 911 303 917 

ВСЬОГО: 4 423 828  2 129 413 

     

Фінансові витрати 2021р. 2020р. 

      

Проценти 375 323 450 566 

Інші фінансові витрати 88 762 84 303 

ВСЬОГО: 464 085 534 869 

      

Інші витрати 2021р. 2020р. 

      

Списання необоротних активів 4 602 9 580 

Інші витрати 118 907 216 301 

Витрати від неоперац.курсових різниць 293 274 2 089 369 

ВСЬОГО: 416 783 2 315 250 

 

 

20. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ. 

 

У відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про пов’язані сторони", сторони вважаються 

пов’язаними, якщо одна сторона  має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати значний вплив на 

діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої 

пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі. 

Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також операції між 

пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з непов'язаними особами. Кері-



вництво вважає, що консолідована група Товариства здійснює відповідні процедури для визначення та відповідного 

розкриття операцій з пов'язаними сторонами. 

Найменування пов'язаної сторони Характер відносин з пов'язаною стороною 

ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (ІNTERPІPE 

HOLDІNGS PLC) 
Юридична особа, що контролює Товариство 

ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (ІNTERPІPE LІMІTED) 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством  

ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"  Юридична особа, що контролюється Товариством  

ТОВ "КЛВ УКРАЇНА"  
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

КЛВ ЛІМІТЕД  (KLW LІMІTED) 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

СТІЛ. УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LІMІTED) 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

 

ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (ІNTERPІPE 

ІNVESTMENTS PLC) 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

 

АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "МЕТА" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством  

АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП –М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М") 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕ-

РПАЙП КАЗАХСТАН") 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА (ІNTERPІPE EUROPE SA) 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH 

AMERІCAN ІNTERPІPE, ІNC.) 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (ІNTERPІPE 

CENTRAL TRADE GmbH) 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ІНТЕРПАЙП М.І,  ФЗІ (ІNTERPІPE M.E, FZE) 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "НВЦ"ЯКІСТЬ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 



ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" Юридична особа, що є асоційованим підприємством 

ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ – ЕНЕРГО" 

 

КЛВ НОРЗ АМЕРІКА, ІНК. (KLW NORTH 

AMERІCA, ІNC.)   

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

 

 

Станом на 31 грудня 2021р. та 2020р. заборгованість за операціями з пов`язаними представлена наступним 

чином: 

 

  

Особа що конт-

ролює Товарист-

во 

Асоційовані підп-

риємства 

Особи  під спільним контро-

лем 

На 31 грудня 2020 р - 2 841 11 144 874 

Дебіторська заборгованість - 2 519 13 145 

у т.ч. оренда  520 11 766 580 

Кредиторська заборгованість  - 3 629 894 

у т.ч. кредити та займи -   

На 31 грудня 2021 р    

Дебіторська заборгованість - 2 915 12 379 916 

у т.ч. оренда - 2 421 137 725 

Кредиторська заборгованість  780 10 076 663 

у т.ч. кредити та займи  - 3 501 976 

     

 

Обсяги операцій з пов’язаними сторонами за 2021 р. та за 2020 р. представлено наступним чином: 

 

 
Особа що контро-

лює Товариство 

Асоційовані підпри-

ємства 

Особи  під спільним 

контролем 

На 31 грудня 2020 р  704 10 840 380 

Реалізація товарів та послуг  38 658 5 775 377 

Закупівля сировини та витратних мате-

ріалі та послуг 
- - - 

Надання кредитів та займи -   

На 31 грудня 2021 р    

Реалізація товарів та послуг  737 10 775 614 

Закупівля сировини та витратних мате-

ріалі та послуг 
- 38 197 6 392 239 

Надання кредитів та займи  - - 

 

Оцінка активів і зобов’язань між пов’язаними сторонами здійснюється за методом балансової вартості.  

 

21. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ СТАНОМ НА 31.12.2021р. 

 

АКТИВИ, т.ч.: 17 778 937 

Нематеріальні активи: залишкова вартість 3 882 

Незавершене будівництво 251 818 

Основні засоби: залишкова вартість 3 317 783 

Довгострокові фінансові інвестиції                                  

0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 0 

Відстрочені податкові активи 1 419 

Запаси 693 432 

Дебіторська заборгованість 12 864 971 

Грошові кошти та їх еквіваленти 620 377 



Інші оборотні активи 25 255 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, у т.ч.: 12 462 458 

Довгострокові зобов’язання 3 296 938 

Короткострокові кредити банків - 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 2 290 836 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 835 224 

Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом 20 782 

Поточні зобов’язання за розрахунками: зі страхування 6 518 

Поточні зобов’язання за розрахунками: з оплати праці 25 577 

Інші поточні зобов’язання,забезпечення 3 860 124 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 2 126 459 

Розрахункова вартість чистих активів 5 316 479 

Статутний капітал 100 000 

Скоригований статутний капітал 100 000 

 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом становить 

5 216 479 тис. грн. Вартість чистих активів Товариства перевищує статутний капітал. Вимоги пункту 3 статті 155 

Цивільного кодексу України дотримуються. 

 

22. ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ 

ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК". 

 

Дії, які можуть вплинути на господарський стан та призвести до значної вартості цінних паперів відсутні 

протягом звітного періоду. 

 

23. СУТТЄВІ НЕ ГРОШОВІ ОПЕРАЦІЇ З ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

Не грошові операції з інвестиційної та фінансової діяльності у звітному та попередньому періоді не прово-

дились. 

 

24. ДОГОВІРНІ ТА УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ. 

 

Дотримання вимог податкового законодавства. 

Товариство є об’єктом регулярних податкових перевірок. Під час камеральної перевірки щодо своєчасної 

реєстрації податкових накладних за 2021 рік до ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" контролюючими органами не були засто-

совані штрафні санкції. 

 

Юридичні питання. 

У ході звичайної господарської діяльності консолідована група Товариства виступає стороною в різних су-

дових процесах та спорах. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність за зобов’язаннями у разі їх вини-

кнення внаслідок таких судових процесів та спорів не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан 

або результати майбутніх операцій консолідованої групи Товариства, крім тих, що включені до забезпечення за 

судовими процесами. 

 

Соціальні зобов’язання. 

Товариство здійснює свій внесок у підтримку та соціально-економічний розвиток місцевих громад на те-

риторіях, де Товариство  проводить свою діяльність, у тому числі внески у спорудження, розвиток та підтримку 

житлових об’єктів, шкіл, лікарень, транспортних послуг та інших соціальних потреб. 

 

25. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ. 

 

Стратегічною метою консолідованої групи Товариства  є диверсифікація географічної присутності і про-

дуктового портфеля з метою завоювання більшої частки локальних і глобальних ринків та нівелювання ринкового 

ризику. Досягнення таких цілей можливо за рахунок збільшення збуту, поліпшення якості продукції та більш тісної 

роботи з клієнтами для задоволення їх потреб і продажів більш високо маржинальних продуктів. 

Основними фінансовими інструментами є торгова дебіторська і кредиторська заборгованості, процентні 

позики, гроші та їх еквіваленти. Метою даних фінансових інструментів є фінансування операційної діяльності. Ри-

зиками, які виникають у зв'язку з зазначеними вище фінансовими інструментами, є курсовий ризик, ризик ліквід-

ності, кредитний ризик і ризик пов'язаний зі зміною процентних ставок за позиками. 

 



Валютний  ризик. 

Консолідована група Товариства 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, консолідована група Товариства схильне курсовому ризику від коливання курсів тих чи 

інших валют, який частково нівелюється основними продажами в доларах США і євро. 

Офіційний курс гривні, встановлений Національним банком України ( надалі - НБУ) на визначені дати був 

таким: 

 

      31 грудня 2021р.       31 грудня 2020 р. 

Долар США 27,2782 28,274600 

Євро 30,9226 34,739600 

Російський рубль 0,36397 0,378230 

 

Короткострокові та довгострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, деноміно-

вані в іноземній валюті призводять до виникнення валютного ризику. Консолідована група Товариства не здійсню-

вало операцій з метою хеджування цих валютних ризиків. 

Станом на звітну дату цієї фінансової звітності консолідована група Товариства підпадало під вплив опера-

ційного валютного ризику який відноситься до валютних монетарних активів та зобов'язань та відноситься до зага-

льних змін на валютному ринку. Під вплив зазначеного ризику підпадають реалізація, закупівлі Товариства, дено-

міновані в іноземних валютах. 

Інформація про фінансові інструменти в іноземній валюті представлена наступним чином в тис: 

 

Назва фінансового інструмента 

2021 2020 

тис. доларів 

США 
тис. рублів тис. євро 

тис. доларів 

США 

тис. руб-

лів 

тис. 

євро 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
25 829 907 539 57 326 50 550 181 638 27 209 

Інша поточна дебіторська забор-

гованість 
- 1 776  3 244 22 - 3 031 

Грошові кошти та їх еквіваленти 19 390 24 930 1 990 35 303  3 531 51 

Фінансові активи       

Довгострокові зобов'язання (по-

зики та інші)                    
44 399 - 36 950 44 399 - 37 000 

Довгострокові краткосрочні зо-

бов'язання (позики та інші)   
- - - - - - 

Довгострокові поточні зобов'я-

зання (позики та інші)   
83980 - - 83 980 - - 

Довгострокові забезпечення       

Поточні забезпечення       

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги  
1 143  33  1 686 3 102 43 769 1 473 

Розрахунки з іншими кредито-

рами 
   - - - 

Фінансові зобов'язання       

 

Ризик ліквідності. 

Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за 

рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки платежів за кредиторсь-

кою заборгованістю. З цією метою консолідована група Товариства проводить аналіз термінів погашення своїх зо-

бов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових коштів. У разі надмірної наявності вільної лікві-

дності або її недостатності, консолідована група Товариства перерозподіляє ресурси відповідним чином. 

Основними джерелами фінансування консолідованої групи Товариства були грошові потоки від операцій-

ної діяльності. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, яку Товарис-

тво може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості та реалізації інших активів. 

 

 2021р. 2020р. 

Гроші та їх еквіваленти 620 377 946 411 



Поточні зобов’язання і забезпечення  9 165 520 10 561 907 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,07 0,09 

 

У 2021 році коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився і становить 0,07 (у 2020 році відповідно 0,09). 

 

Кредитний ризик. 

Фінансові інструменти консолідованої групи Товариства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і 

кредиторська заборгованості є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками, 

кредитний ризик контролюється на постійній основі. Оцінка платоспроможності контрагентів здійснюється для всіх 

контрагентів перед наданням відстрочки платежу. Як правило, консолідована група Товариства не витребовує за-

безпечення виконання зобов'язань контрагентами, оскільки основні продажі відбуваються  клієнтам з гарною кре-

дитною історією і статистикою оплат. 

З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не повинен значною мірою 

перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Максимальна величина кредитного ризику обме-

жена сумою фінансових активів в балансі. 

 

Процентний ризик. 

Для консолідованої групи 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. 

 

Ризик управління капіталом. 

Основною метою консолідованої групи Товариства стосовно управління капіталом є забезпечення стабіль-

ної кредитоспроможності та адекватного рівня капіталу для ведення діяльності консолідованої групи Товариства і 

максимізації прибутку акціонерів/учасників. 

Консолідована група Товариства управляє структурою капіталу та змінює її відповідно до змін економіч-

них умов. Цілями консолідованої групи Товариства при управлінні капіталом є забезпечення можливості безперер-

вної діяльності консолідованої групи Товариства з метою забезпечення прибутку для акціонерів та вигод для інших 

зацікавлених осіб, а також забезпечення фінансування поточних потреб консолідованої групи Товариства, її капіта-

льних витрат та стратегії розвитку консолідованої групи Товариства. Консолідована група Товариства розглядає 

позиковий капітал та акціонерний капітал як основні джерела формування капіталу. 

Керівництво постійно контролює рівень капіталу, використовуючи коефіцієнт платоспроможності, 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 операційному середовищі, змін оцінки 

учасниками ринку перспектив зміни цін чи стратегії розвитку консолідованої групи Товариства. 

 

26. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ. 

 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань відображена за сумою на яку може бути обміняний 

інструмент у результаті поточної угоди між бажаючими укласти таку угоду сторонами, іншої ніж примусовий про-

даж або ліквідація. 

Для визначення справедливої вартості використовувались такі методи та припущення: 

- Справедлива вартість грошових коштів, дебіторської заборгованості за основною діяльністю, кредитор-

ської заборгованості за основною діяльністю, безпроцентних позикових коштів та інших поточних зобов’язань 

приблизно дорівнює їх балансовій вартості, що обумовлено короткостроковістю цих інструментів. 

- Керівництво вважає, що процентна ставка довгострокових кредитів з фіксованою процентною ставкою 

приблизно дорівнює ринковій процентній ставці за якою консолідована група Товариства могла б позичити кошти 

на звичайних комерційних умовах. Отже, станом на 31 грудня 2021 року та 2020 року балансова вартість цих кре-

дитів не відрізнялась суттєво від їх розрахованої справедливої вартості. 

- Справедлива вартість кредитів працівникам та іншої довгострокової дебіторської заборгованості, інших 

фінансових зобов’язань оцінюється шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків із використанням ставок, 

наявних на даний момент для позик на схожих умовах, зі схожим кредитним ризиком та строками погашення, що 

залишились. 

- Справедлива вартість інвестицій в інструменти капіталу, що не мають котирувань, оцінюється на основі 

первісної вартості за вирахуванням резерву на знецінення. 

Консолідована група Товариства використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості 

фінансових інструментів и розкриття про неї у розрізі моделей оцінок: 

- Ціни на активних ринках з ідентичних товарів чи зобов’язань (без будь-яких коригувань);  

- Інші методи, усі вихідні дані для яких, суттєво впливають на відображену справедливу вартість, є елеме-

нтом для нагляду за ситуацією на ринку.  



 

27. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ. 

 

Суттєвих подій після звітної дати до дати затвердження фінансової звітності не встановлено. 

 

 

 

Директор з фінансів та економіки  ____________________________ Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

 

 

Головний бухгалтер ____________________________ Ірина СОКОЛОВА 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за ре-

зультатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-

тора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОР-

СЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської 

діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов'язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, 

що становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстра-

ційний номер облікової картки платника податків 

- фізичної особи) 

23504528 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04210, Україна, Київська обл., Оболон-

ський район р-н, м. Київ, проспект Ге-

роїв Сталінграда, буд.26, кв.310 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в 

Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської дія-

льності 

№1037 

6 Дата і номер рішення про проходження перевірки 

системи контролю якості аудиторських послуг (за 

наявності) 

номер: №349/4, дата: 28.09.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансо-

вої звітності 

з 01.01.2021 по 31.12.2021 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із зас-

тереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від ви-

словлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Ми звертаємо увагу на параграф "Опе-

раційне середовище" Приміток до фі-

нансової звітності, в якому зазначено, 

що хоча управлінський персонал Това-

риства вважає, що він вживає належні 

заходи на підтримку стабільності дія-

льності Товариства, необхідні за існу-

ючих обставин, подальша нестабіль-

ність ситуації у діловому середовищі 

може спричинити негативний вплив на 

результати діяльності та фінансовий 

стан Товариства, характер та наслідки 

якого на поточний момент визначити 

неможливо. Ця фінансова звітність ві-

дображає поточну оцінку управлінсь-

кого персоналу щодо впливу умов 

здійснення діяльності в Україні на опе-

раційну діяльність та фінансовий стан 

Товариства. Майбутні умови здійснен-

ня діяльності можуть відрізнятися від 

оцінок управлінського персоналу. Ця 

фінансова звітність не включає кори-

гувань у зв'язку з невизначеністю оці-

нки ефекту цього впливу, що може 

вплинути на майбутні операції. Нашу 

думку не було модифіковано щодо 

цього питання. 



10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: №01/0621-21/2709, дата: 

21.07.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 21.07.2021, дата закін-

чення: 19.01.2022 

12 Дата аудиторського звіту 19.01.2022 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, 

грн 

269 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ 

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо річної фінансової звітності 

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

станом на 31.12.2021 р. 

 

 

Наданий незалежною аудиторською фірмою 

ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит" 

2022 р. 

 

 

 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Акціонерам та керівництву  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ  

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

Національній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

 

 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІН-

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство), що скла-

дається із: 

✓ Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р.; 

✓ Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2021 р.; 

✓ Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 р.; 

✓ Звіту про власний капітал за 2021 р.; 

✓ Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових по-

літик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки 

із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх сут-

тєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2021 року, його фінансові результати і гро-

шові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансо-

вої звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 



звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XІV щодо складання фінансової звітності. 

Основа для думки із застереженням 

У Примітках до фінансової звітності за 2021 рік відсутні детальні розкриття інформації щодо: 

• кількісної інформації по управлінню фінансовими ризиками, що не відповідає вимогам 

МСФЗ 7  «Фінансові інструменти: розкриття інформації»; 

• статей дебіторської та кредиторської заборгованості (предмет заборгованості, строки 

погашення, наявність та характеристика простроченої, але не знеціненої або пролонгованої 

дебіторської заборгованості, результати аналізу на наявність ознак зменшення корисності дебіторської 

заборгованості тощо), відповідно до вимог п. 7, 16 та 37 МСФЗ 7, п. 112 МСБО 1; 

• порівняльної інформації за аналогічний період попереднього року у звіті про власний 

капітал та примітках до фінансової звітності, відповідно до вимог п. 38 та 38А МСБО 1. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідаль-

ність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової 

звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики 

професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та 

етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали 

інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 

аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із зас-

тереженням. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на параграф «Операційне середовище» Приміток до фінансової звітності, в 

якому зазначено, що хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи 

на підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабі-

льність ситуації у діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності 

та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. 

Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійс-

нення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови 

здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Ця фінансова звіт-

ність не включає коригувань у зв’язку з невизначеністю оцінки ефекту цього впливу, що може впли-

нути на майбутні операції. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у 

контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо 

неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного 

в розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що описані нижче питання є ключовими 

питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 

Операції з пов’язаними особами 

Материнською компанією ПУБЛІЧНГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» є ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС 

(ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC, Кіпр). Товариство входить до складу металургійної Компанії 

«ІНТЕРПАЙП», до якої входять і інші промислові активи (підприємства), та відповідно має 

можливість здійснювати суттєві операції як з даними підприємствами, так і з материнською 

компанією. Повнота відображення таких операцій у фінансовій звітності Товариства та їх оцінка є 

значущими питаннями при проведенні нами аудиту поточного періоду. 

В процесі аудиторської перевірки ми отримали від управлінського персоналу ПУБЛІЧНГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ 

ЗАВОД» лист щодо переліку пов’язаних осіб та провели його аналіз на повноту включення усіх сторін, які 

можуть бути визнаними пов’язаними сторонами. Нами проведено аналіз операцій, відображених 

Товариством у бухгалтерському обліку, на предмет наявності операцій з підприємствами і особами, 

розкритими управлінським персоналом як пов’язані сторони, та зіставили з даними, наведеними у 

Примітках до фінансової звітності Товариства за 2021 рік. 

Інформація стосовно цього питання розкрита у розділі 20 «Пов’язані сторони» Приміток до 

фінансової звітності Товариства за 2021 рік. 

Інша інформація 



Звіт про корпоративне управління 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація склада-

ється з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2021 рік (яка включає 

у складі Звіту керівництва Звіт про корпоративне управління) відповідно до ст. 127 Закону України 

«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» №3480-ІV від 23.02.2006 р., але не є фінансовою 

звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з ін-

шою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує 

суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, 

отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї ін-

шої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно 

було б включити до звіту. 

Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до 

законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викрив-

лень у звіті про управління та їх характер 
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація склада-

ється з інформації, яка міститься в Звіті про управління Товариства за 2021 рік, підготовленому у від-

повідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та 

інших застосовних законодавчих і нормативних вимог, але не містять фінансової звітності та нашого 

звіту аудитора щодо неї.  

Наша думка про фінансову звітність не розповсюджується на Звіт про управління. У зв’язку з 

нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про управління 

та при цьому розглянути, чи існує суттєва неузгодженість між Звітом про управління і фінансовою 

звітністю Товариства та чи цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєва невідповідність між 

Звітом про управління і фінансовою звітністю та/або цей Звіт про управління виглядає таким, що міс-

тить суттєве викривлення, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які 

потрібно було б включити до звіту. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повнова-

женнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до МСФЗ і вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-

ність в Україні» щодо складання фінансової звітності, та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, 

що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це за-

стосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 

персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних аль-

тернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що міс-

тить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що ау-

дит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли  воно існує. Викрив-

лення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо 

або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користу-

вачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та про-



фесійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:  

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відпо-

відь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення вна-

слідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство 

може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 

заходами внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, 

для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення ду-

мки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість об-

лікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персона-

лом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 

основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність 

щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність  Товариства продовжувати 

свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 

суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних 

розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналеж-

ними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отри-

маних до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити То-

вариство припинити свою діяльність на безперервній основі; 

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що пок-

ладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 

інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, вклю-

чаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми вико-

нали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, 

які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це за-

стосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими пов-

новаженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності по-

точного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті 

аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття 

такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висві-

тлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити 

його корисність для інтересів громадськості. 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ  

ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 
 

На виконання вимог ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» № 2258-VІІІ від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258-VІІІ) до Аудиторського 

звіту, наводимо наступну інформацію:  

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність 

продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на 

безперервній основі у разі наявності такої невизначеності: 

Ми звертаємо увагу на параграф «Принцип безперервності діяльності» Приміток до 

фінансовій звітності за 2021 р., який зазначає, що фінансова звітність Товариства підготовлена 

виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудитори не виявили суттєвої невизначе-



ності, пов’язаної з подіями або умовами, яка може поставити під значний сумнів здатність 

Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. 
Аудиторські оцінки 

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей звіт незалежного ау-

дитора, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звіт-

ності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства. 

Наші процедури у відповідь на ідентифікованих та оцінених нами ризики суттєвого викрив-

лення інформації у фінансовій звітності, серед іншого, полягали в наступному: 

- огляд розкриттів до фінансової звітності та тестування підтверджувальної документації 

для того, щоб оцінити дотримання вимог відповідних законів і нормативних актів; 

- дослідження наявності істотних і/або незвичайних операцій, що відбулися близько пе-

ред закінченням року та на початку наступного року; 

- оцінювання економічного обґрунтування щодо значних операцій, які є незвичайними 

або виходять за межі звичайного перебігу бізнесу; 

- оцінювання прийнятності застосованих облікових політик та обґрунтованості облікових 

оцінок і відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності, зроблених управлінським персона-

лом Товариства; 

- ознайомлення з протоколами тих, кого наділено найвищими повноваженнями; 

- аналіз висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом Товарис-

тва припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку на основі отри-

маних аудиторських доказів. Період оцінки безперервної діяльності охоплював період не менше два-

надцяти місяців від дати затвердження фінансової звітності; 

- аналіз інформації про те, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які пос-

тавили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. 

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Відповідно до вимог МСА 

240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» під час 

планування аудиту ми розглядали схильність Товариства до шахрайства з урахуванням біз-

нес-середовища, а також засобів і методів контролю, встановлених і підтримуваних управлінським пе-

рсоналом, а також характером угод, активів і зобов’язань, відображених у бухгалтерському обліку. 

В процесі планування нашого аудиту ми здійснювали запити управлінському персоналу Това-

риства щодо наявності у нього інформації про будь-які знання про фактичні випадки шахрайства, які 

мали місце, підозрюване шахрайство, яке має вплив на Товариство. У відповідь на наші запити управ-

лінський персонал надав письмову оцінку ризику шахрайства Товариства, згідно якого ризик шахрай-

ства є контрольованим. 

Проте, основну відповідальність за запобігання і виявлення випадків шахрайства несуть ті, кого 

наділено найвищими повноваженнями та управлінський персонал Товариства. Шахрайство може 

включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами вну-

трішнього контролю, які внаслідок властивих для аудиту обмежень можуть бути невиявлені. Властиві 

для аудиту обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітнос-

ті» цього Звіту.  

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема 

пов’язаних із шахрайством 

Цілі нашого аудиту щодо шахрайства полягають у ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого 

викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, отриманні прийнятних аудиторських доказів в 

достатньому обсязі щодо оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства за допомогою 

виконання належних аудиторських процедур у відповідь на ці ризики, а також в прийнятті необхідних 

заходів щодо фактичних або підозрюваних випадків шахрайства, виявлених в ході аудиту.  

В процесі проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, нами не встановлені 

факти щодо порушень пов’язаних із шахрайством. Властиві для аудиту обмеження викладені у параг-

рафі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього Звіту. 

Інформація щодо узгодження аудиторського звіту з додатковим звітом для Комітету На-

глядової ради з питань аудиту ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»  

Ми підтверджуємо, що Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ 

ЗАВОД» за 2021 рік узгоджується із додатковим звітом для Комітету Наглядової ради з питань аудиту 



ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», який ми надали 18.01.2022 р. 

Інформація щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежність ключового 

партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні ауди-

ту 

ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит» дотримується обмежень на одночасне надання ПУБ-

ЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОП-

РОКАТНИЙ ЗАВОД» послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік та неаудиторсь-

ких послуг згідно ст. 6 Закону №2258-VІІІ. 

Твердження про нашу незалежність по відношенню до Товариства, у тому числі ключового 

партнера з аудиту фінансової звітності, викладено у параграфах «Основа для думки із застереженням» 

та «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього Звіту. 

Інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності юридичній 

особі послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у 

фінансовій звітності 

Окрім послуг з обов’язкового аудиту та послуг, інформація щодо яких не розкрита у Звіті про 

управління та фінансовій звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» за 2021 рік, нами надавалися інші послуги 

Товариству, а саме: 

o завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління 

за 2021 рік на виконання вимог статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні 

ринки» №3480-ІV від 23.02.2006 р. 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Аудит ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВ-

СЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» надавався згідно договору про надання послуг з аудиту 

фінансової звітності, що полягає у перевірці даних бухгалтерського обліку і показників фінансової 

звітності Товариства за 2021 рік з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в 

усіх суттєвих аспектах вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності та іншим законодавчим 

вимогам.  

Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за аудит фі-

нансової звітності» цього Звіту. Через властиві для аудиту обмеження разом із властивими обмежен-

нями системи внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення мо-

жна не виявити, навіть якщо аудит належно спланований і виконаний відповідно до МСА. 

Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч. 3 та 

ч. 4 ст. 14 Закону №2258-VІІІ, наведено в інших параграфах нашого Звіту.  
Відповідно до п.2 глави 1. «Загальні вимоги до інформації розділу «Звіт щодо вимог інших 

законодавчих та нормативних актів» звіту суб’єкта аудиторської діяльності» розділу ІІ. «Дода-

ткові вимоги до інформації, що стосуються звіту суб’єкта аудиторської діяльності та має 

обов’язково міститися у розділі звіту суб’єкта аудиторської діяльності «Звіт щодо вимог інших 

законодавчих та нормативних актів» Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фі-

нансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими 

здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НК-

ЦПФР від 22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступне: 

Повне найменування юридичної особи (щодо заявника або учасника ринків капіталу та 

організованих товарних ринків) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУ-

БОПРОКАТНИЙ ЗАВОД». 

Висновок аудитора щодо повноти розкриття юридичною особою (заявником або учасни-

ком ринків капіталу та організованих товарних ринків) інформації про кінцевого бенефіціарного 

власника (у разі наявності) та структуру власності станом на дату аудиту або огляду, відповідно 

до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим на-

казом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в міністер-

стві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390 

Інформацію про кінцевого бенефіціарного власника ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» на дату аудиту 31.12.2021 

р. розкрито у розділі 12 «Капітал» Приміток до фінансової звітності Товариства за 2021 рік. 



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» розкрило інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та 

структуру власності станом на дату аудиту повно та достовірно відповідно до вимог, встановлених 

Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом міністерства фінансів 

України від 19 березня  2021 року №163, зареєстрованим в міністерстві юстиції України 08 червня 

2021 року за № 768/36390.  

Інформація про те, чи є суб’єкт господарювання: контролером/учасником небанківської 

фінансової групи;  підприємством, що становить суспільний інтерес  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУ-

БОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» не є контролером/учасником небанківської фінансової групи. Товариство 

належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

Інформація про наявність у суб’єкта господарювання материнських/дочірніх компаній із 

зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження (у разі наявності)  

Інформація про материнську компанію: 

Найменування ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC 

Організаційно-правова форма Відкрита публічна компанія з обмеженою відповідальністю 

Місцезнаходження Мікінон, 8, Нікосія, 1065,  Кіпр 

 

Інформація про дочірні компанії: 

 Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

“ВАПНЯНА ФАБРИКА” 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Місцезнаходження Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Столєтова, 

21 

 

Відповідно до п.1  глави 4. «Вимоги до інформації щодо емітентів цінних паперів (крім 

цінних паперів ІСІ)» розділу ІІ. «Додаткові вимоги до інформації, що стосується звіту суб’єкта 

аудиторської діяльності та має обов’язково міститися у розділі звіту суб’єкта аудиторської дія-

льності «Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів» Вимог до інформації, що 

стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих 

товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступ-

не: 

Думка аудитора щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим документам 

або інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 

Статутний капітал Товариства за даними фінансової звітності станом на 31.12.2021 року ста-

новить 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, що відповідає розміру статутного капіталу, 

наведеного в Статуті Товариства. При зібрані доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як 

перевірка та підрахунок (обчислення). Аудиторами, було проведено перевірку відповідності залишків у 

синтетичних та аналітичних регістрах обліку статутного капіталу, шляхом зіставлення даних Головної 

книги, журналів та інших відомостей щодо капіталу Товариства. Відповідність розміру статутного ка-

піталу установчим документам підтверджується первинними документами, регістрами бухгалтер-

ського обліку, даними фінансової звітності, Статутом Товариства. 

Відповідно до Статуту Товариства у редакції, затвердженій рішенням позачергових Загальних 

зборів (протокол № 17 від 18.12.2018 р.), розмір  статутного  капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» 

складає 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок та поділений на 400 000 000,00 (чотириста 

мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна. Акції існують виключно в 

бездокументарній формі. 

На нашу думку, розмір статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає 

установчим документам. 

Думка аудитора щодо інформації про наявність подій після дати балансу, які не знайшли 

відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан 

юридичної особи 



Події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності Товариства, про-

те можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи  відсутні. 

Думка аудитора щодо повноти та достовірності розкриття інформації щодо складу і стру-

ктури фінансових інвестицій 

Станом на 31.12.2021 р. дольові фінансові інструменти, що оцінюються за методом участі у ка-

піталі, складаються з володіння корпоративними правами у ТОВ «ТРАНСКОМ-ДНІПРО» у розмірі 

39% в сумі  0 тис. грн., а також у ТОВ «Вапняна фабрика» у розмірі 100% в сумі 1 856 тис. грн. з ура-

хуванням переоцінок. В повній мірі інформацію розкрито у розділі 8 «Фінансові інвестиції» Приміток 

до фінансової звітності Товариства за 2021 рік. 

Думка аудитора щодо інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть 

суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому, та оцінку ступеня їх впливу 

Звертаємо увагу, що Товариство діє в умовах пандемії коронавірусу COVІD-19. Хоча управлі-

нський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльно-

сті Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації у діловому середо-

вищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, ха-

рактер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає 

поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на опера-

ційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відріз-

нятися від оцінок управлінського персоналу. Ця фінансова звітність не включає коригувань у зв’язку з 

невизначеністю оцінки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутні операції.  

Відповідно до п.1 та п.2  глави 8. «Вимоги до інформації щодо дотримання норм законо-

давства» розділу ІІ. «Додаткові вимоги до інформації, що стосується звіту суб’єкта аудиторської 

діяльності та має обов’язково міститися у розділі звіту суб’єкта аудиторської діяльності «Звіт 

щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів» Вимог до інформації, що стосується ау-

диту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних рин-

ків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затвер-

джено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступне: 

Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 За-

кону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» 

Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону 

України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», наведено у Звіті з надання впевненості 

щодо інформації, розкритої у Звіті про корпоративне управління.  

Думка аудитора щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 За-

кону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» 

Нашу думку, щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону Ук-

раїни «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» наведено у Звіті з надання впевненості щодо 

інформації, розкритої у Звіті про корпоративне управління. 

Інформація про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного то-

вариства за результатами фінансового року, підготовлені ревізійною комісією (ревізором) 

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фі-

нансового року, ревізійною комісією 14.01.2022 р. підготовлено Звіт ревізійної комісії з перевірки фі-

нансової звітності за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 р. Члени Ревізійної комісії вважають, що фінан-

сова звітність справедливо та достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах інформацію про майно-

вий та  фінансовий стан Товариства. Фінансова господарська діяльність Правління Товариства у 2021 

році задовільна.  

Відповідно до п.10 розділу І. «Загальні положення» Вимог до інформації, що стосується 

аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ри-

нків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затвер-

джено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 № 555 (зі змінами)), повідомляємо наступне: 

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту 

 

Повне найменування юридичної 

особи відповідно до установчих 

документів 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 

«Міла-аудит»  

Код ЄДРПОУ 23504528 



Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 

20.09.1995 р. 

Юридична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. 

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43. 

Юридична особа діє на підставі: 

 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської ді-

яльності 1037 

Вебсторінка/вебсайт суб’єкта 

аудиторської діяльності 

www.mіla-audіt.com.ua 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-maіl: af.mіlaaudіt@gmaіl.com 

Найменування органу, який при-

значив суб’єкта аудиторської ді-

яльності на проведення 

обов’язкового аудиту 

Наглядова рада Товариства 

Дата призначення суб’єкта ауди-

торської діяльності 

29 квітня 2021 року 

Загальна тривалість виконання  

аудиторського завдання без пе-

рерв з урахуванням продовження 

повноважень, які мали місце, та 

повторних призначень 

З 09 жовтня 2019 року по 19 січня 2022 року 

Дата і номер Договору про на-

дання послуг з аудиту фінансової 

звітності 

Договір № 01/0621-21/2709 від 21 липня 2021 року 

Дата початку проведення аудиту 21  липня 2021 року 

  
Дата закінчення проведення ау-

диту 

19  січня 2022 року 

Повне ім’я ключового партнеру 

із завдання з аудиту фінансової 

звітності 

– Морозова Ірина Миколаївна, сертифікат №007428, номер реєст-

рації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 

102259 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 

 аудитора, є                                                 ____________________ І.М. Морозова 
   (сертифікат №007428, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 102259) 

 

Директор аудиторської фірми 

ТОВ «Аудиторська фірма  

«Міла-аудит»                            __________________Л.М. Гавриловська  
 (сертифікат №003633, номер реєстрації  

 у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 101236) 

 

         

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43 

19  січня 2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVІ. Твердження щодо річної інформації 
 

Цим твердженням керівництво висловлює офіційну позицію, що наскільки це їм відомо, 

річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що 

вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Ук-

раїні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансо-

вий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у 

рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає досто-

вірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та 

стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої 

звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй 

господарській діяльності. 

 

 

Від імені керівництва ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ": 

 

          

 

 

 

Голова Правління  ____________________________ Сергій КОСТЕНКО 

 

 

 

 

Головний бухгалтер ______________________________ Ірина СОКОЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XІX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата виникнен-

ня події 

Дата оприлюднення Пові-

домлення (Повідомлення 

про інформацію) у загаль-

нодоступній інформаційній 

базі даних НКЦПФР або 

через особу, яка провадить 

діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від 

імені учасників фондового 

ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
16.01.2021 16.01.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних това-

риств) 

19.01.2021 19.01.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних това-

риств) 

26.01.2021 26.01.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних това-

риств) 

28.01.2021 28.01.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних това-

риств) 

29.03.2021 30.03.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних това-

риств) 

01.04.2021 01.04.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних това-

риств) 

07.04.2021 08.04.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

29.04.2021 29.04.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних това-

риств) 

29.04.2021 29.04.2021 Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради 

та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу 

29.04.2021 29.04.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

17.05.2021 17.05.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

21.07.2021 21.07.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних това-

риств) 

26.07.2021 26.07.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних това-

риств) 

09.08.2021 09.08.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних това-

риств) 

15.09.2021 15.09.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних това-

риств) 

17.09.2021 17.09.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних това-

риств) 

16.11.2021 16.11.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних това-

риств) 

25.11.2021 25.11.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних това-

риств) 

16.12.2021 16.12.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних това-

риств) 

 


