Титульний аркуш
28.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 98
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова Правлiння
(посада)

Костенко С.О.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2021 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05393116
4. Місцезнаходження: 49081, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Столєтова, 21
5. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 35-91-63, 6. Адреса електронної пошти: Elena.Shtanko@m.interpipe.biz
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство
з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://ntrp.interpipe.biz/investors/rozak
rutie_informacii/reg_inf_rich_zvit/

28.01.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

X
X
X

X

X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
До п. 4. Змiсту: на пiдставi пункту 3 частини 3 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв (зi змiнами i доповненнями), затвердженого рiшенням НКЦПФР
№2826 вiд 03.12.2013 року, iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента за
4-й квартал 2021 року не розкривається.
До п. 5. Змiсту: У вiдомостях про цiннi папери емiтента вiдсутня наступна iнформацiя:
iнформацiя про облiгацiї емiтента, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск облiгацiй
та уповноваженими органами емiтента не приймалося вiдповiдне рiшення;
iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, у зв'язку з тим що емiтент не
здiйснював випуск iнших цiнних паперiв та уповноваженими органами емiтента не
приймалося вiдповiдне рiшення;
iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював
випуск похiдних цiнних паперiв та уповноваженими органами емiтента не приймалося
вiдповiдне рiшення.
До п. 7. Змiсту: вiдсутня iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, тому що у
Товариствi не iснує такої посади.
До п. 8. Змiсту: Iнформацiя про вчинення значних правочинiв вiдсутня, у зв'язку з тим, що
протягом звiтного кварталу ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" не приймалося рiшень про надання
згоди на вчинення значних правочинiв та протягом звiтного кварталу такi правочини не
вчинялися.
До п. 9. Змiсту: У звiтному кварталi Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення
про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi були укладенi в 2020
роцi. Програмне забезпечення, яке використовується для формування регулярної промiжної
iнформацiї, не дає можливостi сформувати iнформацiю для розмiщення в загальнодоступнiй
iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв та подання до НКЦПФР з
незаповненим полем "дата вчинення правочину". Тому у стовпцi 8 "дата вчинення правочину"
роздiлу 9 "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб,
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини,
iснування яких створює заiнтересованiсть" зазначено дату прийняття уповноваженим органом
рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. На думку
фахiвцiв Товариства це є невiрно, оскiльки правочини не були фактично вчиненi протягом
звiтного кварталу, а Наглядова рада Товариства схвалила правочини, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть, якi були вчиненi у 2020 роцi.
До п. 10. Змiсту: Вiдсутня iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв
емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних
паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв та iнформацiя про загальну кiлькiсть

голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також
кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано iншiй особi, у зв'язку з тим, що у ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" вiдсутня iнформацiя про
необхiднiсть отримання будь-якої згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв та iнформацiя
про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими
обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами
обмеження таких прав передано iншiй особi.
До п. 11. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - так
як Товариство не випускало боргових цiнних паперiв.
До п. 12. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - так як Товариство не
проводило конвертацiю цiнних паперiв.
До п. 13. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про замiну управителя, так як у Товариства вiдсутнiй
управитель.
До п. 14. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про керуючого iпотекою - так як у Товариства вiдсутнiй
керуючий iпотекою.
До п. 15. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв так як Товариство не проводить трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв.
До п. 16. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв
за кожним консолiдованим iпотечним боргом, так як Товариство не випускало iпотечних
сертифiкатiв.
До п. 17. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про iпотечне покриття в тому числi iнформацiя про
замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття; iнформацiя про розмiр iпотечного
покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з
цим iпотечним покриттям; iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну
дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом
звiтного перiоду; iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - так як Товариство
випускiв iпотечних облiгацiй не здiйснювало.
До п. 18. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює
обслуговування iпотечних активiв.
До п. 19. Змiсту: вiдсутня промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що
здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо) - так як Товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв.
До п. 20. Змiсту: вiдсутнiй звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва) - так як Товариство не здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств.
До п. 21. Змiсту: вiдсутня промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку - так як Товариство розкриває промiжну фiнансову

звiтнiсть, складену за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
До п. 22. Змiсту: на пiдставi пункту 3 частини 3 роздiлу II Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (зi змiнами i доповненнями), затвердженого рiшенням
НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, промiжна фiнансова звiтнiсть за 4-й квартал 2021 року,
складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не розкривається.
До п. 23. Змiсту: Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений
аудитором (аудиторською фiрмою) вiдсутнiй, у зв'язку з тим, що промiжна фiнансова звiтнiсть
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за 4-й квартал 2021р. не розкривається.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
2. Дата проведення державної реєстрації
28.12.1994
3. Територія (область)
Дніпропетровська обл.
4. Статутний капітал (грн)
100000000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
2579
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.20 - Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi
24.10 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв
85.32 - Професiйно-технiчна освiта
9. Органи управління підприємства
1. Загальнi збори.2. Наглядова рада.3. Правлiння.4. Ревiзiйна комiсiя.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

Власники цiнних паперiв - 134 юридичнi
особи

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
4 806
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749
2) IBAN
UA333057490000002600930000321
3) поточний рахунок
UA333057490000002600930000321
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749
5) IBAN
UA333057490000002600930000321
6) поточний рахунок
UA333057490000002600930000321

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Медична практика
Опис
Надання освiтнiх послуг
навчальними закладами,
пов'язаних з одержанням
професiйної освiти на рiвнi
квалiфiкацiйних вимог до
професiйно-технiчного
навчання, перепiдготовки,
пiдвищення квалiфiкацiї

Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що
дії ліцензії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
2
3
4
5
АЕ №197544 21.03.2013 Мiнiстерство охорони здоров'я
України
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї
немає. Лiцензiя видана без обмеження строку дiї, тому не зазначено
дату закiнчення дiї лiцензiї.
АЕ №527219 09.09.2014 Мiнiстерство освiти i науки
України

Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї
немає оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн. Лiцензiя видана
Опис
без обмеження строку дiї, тому не зазначено дату закiнчення дiї
лiцензiї.
Надання послуг з перевезення АЕ №267030 18.09.2013 Державна iнспекцiя України з
пасажирiв, небезпечних
безпеки на наземному
вантажiв, багажу
транспортi
автомобiльним транспортом
(дозволений вид робiт:
внутрiшнi перевезення
пасажирiв автобусами)
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї
Опис
немає. Лiцензiя видана без обмеження строку дiї, тому не зазначено
дату закiнчення дiї лiцензiї.
Право провадження
Постанова 28.09.2017
Нацiональна комiсiя, що
господарської дiяльностi з
№1167
здiйснює державне
постачання природного газу на
регулювання у сферах
територiї України
енергетики та комунальних
послуг
Законом України вiд 26.11.2015 № 835-VIII "Про внесення змiн до
Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та
фiзичних осiб - пiдприємцiв" та деяких iнших законодавчих актiв
України щодо децентралiзацiї повноважень з державної реєстрацiї
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських
формувань" (iз змiнами), внесено змiни до Закону України "Про
лiцензування видiв господарської дiяльностi", якi набрали чинностi
Опис
01.01.2017, згiдно з якими НКРЕКП не видає лiцензiї на паперовому
носiї. При цьому, згiдно iз частиною п'ятою роздiлу II "Прикiнцевi та
перехiднi положення" Закону України вiд 26.11.2015 № 835-VIII
визначено, що до 01.01.2019 набуття здобувачем лiцензiї права на
провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає
лiцензуванню, вiдбувається з дня оприлюднення прийнятого органом
лiцензування рiшення про видачу лiцензiї на його офiцiйному
веб-сайтi. Таким чином, замiсть бланку лiцензiї на паперовому носiї

Акт обстеження мiсцевими
державними адмiнiстрацiями
спецiалiзованих пiдприємств, їх
приймальних пунктiв та
приймальних пунктiв
спецiалiзованих металургiйних
переробних пiдприємств на
здiйснення дiяльностi з
заготiвлi, переробки
металобрухту чорних металi

пiдтвердженням набуття права на провадження виду господарської
дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, є оприлюднення прийнятого
НКРЕКП рiшення про видачу лiцензiї на його офiцiйному веб-сайтi
www.nerc.gov.ua.
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї
немає. Лiцензiя видана без обмеження строку дiї, тому не зазначено
дату закiнчення дiї лiцензiї.
Акт №10/18 03.01.2018 Днiпропетровська обласна
державна адмiнiстрацiя

Вiдносини, якi виникають у процесi здiйснення операцiй з
металобрухтом регулюються Законом України "Про металобрухт".
Законом чiтко встановлено, що право здiйснювати операцiї з
металобрухтом мають лише спецiалiзованi металургiйнi пiдприємства,
а також їх пункти. Дозвiл на такi операцiї видають лише за наявностi
спецiального брухтопереробного та вантажопiдйомного обладнання,
складiв, квалiфiкованого персоналу, а також за умов виконання всiх
вимог протипожежної, радiацiйної та екологiчної безпеки.
Спецiалiзованi або спецiалiзованi металургiйнi переробнi
пiдприємства, а також їх приймальнi пункти, мають право
Опис
здiйснювати заготiвлю, переробку та металургiйну переробку
металобрухту на пiдставi акту обстеження. Форма акта обстеження
мiсцевими державними адмiнiстрацiями спецiалiзованих пiдприємств,
їх приймальних пунктiв та приймальних пунктiв спецiалiзованих
металургiйних переробних пiдприємств (брухт кольорових/чорних
металiв) затверджена наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i
торгiвлi України вiд 03.11.2011 N 191.
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї немає.
Лiцензiя видана без обмеження строку дiї, тому не зазначено дату
закiнчення дiї лiцензiї.
На право зберiгання пального №04640414202 16.03.2020 Головне управлiння ДПС у 23.03.2025
(виключно для потреб власного
001319
Днiпропетровськiй областi
споживання чи промислової
переробки)
Лiцензiя на право зберiгання пального (виключно для потреб власного
споживання чи промислової переробки) зареєстрована 16.03.2020 року
за реєстрацiйним номером 04640414202001319. Термiн дiї лiцензiї: з
Опис
23.03.2020 року до 23.03.2025 року.
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї
немає оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi
потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї, її дiя буде подовжена.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Наглядової ради, представник акцiонера КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Гарькавий Олександр
3. Рік народження
1979
4. Освіта
Вища. У 2003 роцi закiнчив Унiверситет Мальмьо, Швецiя (Malm? University, Sweden) за
спецiальнiстю машинобудування (Mechanical Engineering) та здобув квалiфiкацiю бакалавра
наук (Bachelor of Science).
5. Стаж роботи (років)
18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
КЛВ-ВIЛКО СА (KLW-WHEELCO SA), CH-514.3.021.087-6, директор Дивiзiону
залiзничної продукцiї
7. Опис
У перiод з 01.01.2021 року та до 28.04.2021 року дiяло Положення про винагороду членiв
Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рiшенням рiчних загальних зборiв вiд
25 квiтня 2019 року (протокол рiчних загальних зборiв №24). Договорами, укладеними з
членами Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiяли у перiод з 01.04.2021 року та до
28.04.2021 року, передбачено, що виконання функцiональних обов'язкiв членами Наглядової
ради здiйснюється на безоплатнiй основi.
Починаючи з 29.04.2021 року чинним є Положення про винагороду членiв Наглядової
ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 29 квiтня
2021 року (протокол рiчних загальних зборiв №26). Положенням передбачено, що члени
Наглядової ради Товариства за виконання функцiй членiв Наглядової ради можуть отримувати
щомiсячну винагороду, яка складається iз фiксованої винагороди (основної та додаткової),
умови та розмiр якої визначаються договором, що укладається з ними. Рiчними загальними
зборами ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якi вiдбулися 29 квiтня 2021 року були затвердженi умови
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та
встановлено, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на
безоплатнiй основi (протокол рiчних загальних зборiв №26). Договорами, укладеними з членами
Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють, передбачено, що виконання
функцiональних обов'язкiв членами Наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi.
Таким чином членам Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не
виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства 29 квiтня 2021 року (протокол рiчних загальних
зборiв №26) строком на три роки обрано членом Наглядової ради - представником акцiонера
КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED).
Наглядовою радою Товариства 29 квiтня 2021 року (протокол засiдання Наглядової ради
№852) прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Гарькавого
Олександра - представника акцiонера КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 18 рокiв.
Гарькавий О. не володiє акцiями ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", вiн обраний до складу
Наглядової ради, як представник акцiонера КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED), що володiє
60,819713%.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 01.06.2015р. по 31.12.2017р. - IНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE
CENTRAL TRADE GmbH), комерцiйний директор залiзничних продуктiв;

2) з 01.01.2018р. по 31.12.2019р. - IНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE
CENTRAL TRADE GmbH), директор Дивiзiону залiзничної продукцiї;
3) з 01.01.2020р. по теперiшнiй час - КЛВ-ВIЛКО СА (KLW-WHEELCO SA), директор
Дивiзiону залiзничної продукцiї.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Директор Дивiзiону залiзничної продукцiї КЛВ-ВIЛКО СА (KLW-WHEELCO SA),
також обiймає посаду Голови Ради директорiв КЛВ-ВIЛКО СА (KLW-WHEELCO SA)
(мiсцезнаходження: Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, Switzerland; зареєстроване за номером
CH-514.3.021.087-6, iдентифiкацiйний номер CHE-100.499).
2) Член Ради директорiв КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED) (мiсцезнаходження: 8 Mykinon
street, 1065, Nicosia, Cyprus; iдентифiкацiйний код юридичної особи: НЕ186148).
1. Посада
Член Наглядової ради, акцiонер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Єсаулов Геннадiй Олександрович
3. Рік народження
1951
4. Освіта
Вища. У 1974 роцi закiнчив Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургiйний iнститут за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю
iнженер-металург.
5. Стаж роботи (років)
45
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
33668606, директор з науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Управлiння
науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Служби операцiйного директора
7. Опис
У перiод з 01.01.2021 року та до 28.04.2021 року дiяло Положення про винагороду членiв
Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рiшенням рiчних загальних зборiв вiд
25 квiтня 2019 року (протокол рiчних загальних зборiв №24). Договорами, укладеними з
членами Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiяли у перiод з 01.04.2021 року та до
28.04.2021 року, передбачено, що виконання функцiональних обов'язкiв членами Наглядової
ради здiйснюється на безоплатнiй основi.
Починаючи з 29.04.2021 року чинним є Положення про винагороду членiв Наглядової
ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 29 квiтня
2021 року (протокол рiчних загальних зборiв №26). Положенням передбачено, що члени
Наглядової ради Товариства за виконання функцiй членiв Наглядової ради можуть отримувати
щомiсячну винагороду, яка складається iз фiксованої винагороди (основної та додаткової),
умови та розмiр якої визначаються договором, що укладається з ними. Рiчними загальними
зборами ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якi вiдбулися 29 квiтня 2021 року були затвердженi умови
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та
встановлено, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на
безоплатнiй основi (протокол рiчних загальних зборiв №26). Договорами, укладеними з членами
Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють, передбачено, що виконання
функцiональних обов'язкiв членами Наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi.
Таким чином членам Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не
виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства 29 квiтня 2021 року (протокол рiчних загальних
зборiв №26) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 45 роки.
Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 1 (однiєї) шт.
простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000025% статутного капiталу Товариства.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 25.03.2016р. по 22.06.2021р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з
науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Управлiння науково-дослiдних робiт та
технологiї процесiв Служби операцiйного директора;
2) з 25.03.2016р. по 22.06.2021р. - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ", директор з науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Апарата
директора;
3) з 26.04.2018р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП
ЕД'ЮКЕЙШН ЦЕНТР", директор.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКIСТЬ" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського,
буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33184278).
2) За сумiсництвом обiймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН ЦЕНТР" (мiсцезнаходження: вул.
Столєтова, 21, м. Днiпро, 49081, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 42093464).
1. Посада
Член Наглядової ради, акцiонер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Морозов Денис Володимирович
3. Рік народження
1978
4. Освіта
Вища. У 2000 роцi закiнчив Днiпропетровський нацiональний унiверситет за
спецiальнiстю iнформацiйнi системи в менеджментi та здобув квалiфiкацiю магiстра.
5. Стаж роботи (років)
19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
33668606, директор
7. Опис
У перiод з 01.01.2021 року та до 28.04.2021 року дiяло Положення про винагороду членiв
Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рiшенням рiчних загальних зборiв вiд
25 квiтня 2019 року (протокол рiчних загальних зборiв №24). Договорами, укладеними з
членами Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiяли у перiод з 01.04.2021 року та до
28.04.2021 року, передбачено, що виконання функцiональних обов'язкiв членами Наглядової
ради здiйснюється на безоплатнiй основi.
Починаючи з 29.04.2021 року чинним є Положення про винагороду членiв Наглядової
ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 29 квiтня
2021 року (протокол рiчних загальних зборiв №26). Положенням передбачено, що члени
Наглядової ради Товариства за виконання функцiй членiв Наглядової ради можуть отримувати
щомiсячну винагороду, яка складається iз фiксованої винагороди (основної та додаткової),
умови та розмiр якої визначаються договором, що укладається з ними. Рiчними загальними
зборами ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якi вiдбулися 29 квiтня 2021 року були затвердженi умови
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та
встановлено, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на

безоплатнiй основi (протокол рiчних загальних зборiв №26). Договорами, укладеними з членами
Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють, передбачено, що виконання
функцiональних обов'язкiв членами Наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi.
Таким чином членам Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не
виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства 29 квiтня 2021 року (протокол рiчних загальних
зборiв №26) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 19 рокiв.
Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 73 (сiмдесяти
трьох) шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00001825% статутного капiталу
Товариства.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 23.07.2013р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор;
2) з 03.02.2014р. по теперiшнiй час за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ", радник з питань фiнансової полiтики.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП
УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна;
iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33668606).
2) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"IНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м.
Новомосковськ, Днiпропетровська область, 51200, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної
особи: 05393139).
3) Член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (мiсцезнаходження: пр. Трубникiв, 56, м. Нiкополь,
Днiпропетровська область, 53201, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 35537363).
4) Член Ради директорiв IНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA)
(мiсцезнаходження: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland; реєстрацiйний номер:
CH-514.3.021.088-4).
5) Член Ради директорiв КЛВ-ВIЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) (мiсцезнаходження: Via
San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland; реєстрацiйний номер: CH-514.3.021.087-6).
6) Член Консультативної Ради ВАЛЮРЕК НIКО ТЬЮБ ХОЛДИНГ ГмбХ
(мiсцезнаходження: Теодорштрассе 109, 40472, м. Дюссельдорф, НIМЕЧЧИНА; реєстрацiйний
номер: вiдсутня iнформацiя).
7) Член Ради директорiв IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED)
(мiсцезнаходження: 8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus; реєстрацiйний номер: НЕ170535).
8) Член Ради директорiв КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED) (мiсцезнаходження: 8 Mykinon
street, 1065, Nicosia, Cyprus; реєстрацiйний номер: НЕ186148).
9) Член Ради директорiв СТIЛ.УАН ЛIМIТЕД (STEEL.ONE LIMITED)
(мiсцезнаходження: 8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus; реєстрацiйний номер: НЕ176502).
10) За сумiсництвом обiймає посаду радника з питань фiнансової полiтики
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"
(мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний
код юридичної особи: 33517151).
1. Посада
Член Наглядової ради - незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Трипольський Георгiй Олегович
3. Рік народження

1978
4. Освіта
Вища. У 2002 роцi закiнчив Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi
Вадима Гетьмана за спецiальнiстю менеджмент органiзацiй та здобув квалiфiкацiю магiстр з
менеджменту корпорацiй.
5. Стаж роботи (років)
24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IстВан", 35142308, головний
спецiалiст-юрисконсульт вiддiлу перспективних корпоративних проектiв Управлiння
корпоративних прав Департаменту з корпоративних активiв
7. Опис
У перiод з 01.01.2021 року та до 28.04.2021 року дiяло Положення про винагороду членiв
Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рiшенням рiчних загальних зборiв вiд
25 квiтня 2019 року (протокол рiчних загальних зборiв №24). Договорами, укладеними з
членами Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiяли у перiод з 01.04.2021 року та до
28.04.2021 року, передбачено, що виконання функцiональних обов'язкiв членами Наглядової
ради здiйснюється на безоплатнiй основi.
Починаючи з 29.04.2021 року чинним є Положення про винагороду членiв Наглядової
ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 29 квiтня
2021 року (протокол рiчних загальних зборiв №26). Положенням передбачено, що члени
Наглядової ради Товариства за виконання функцiй членiв Наглядової ради можуть отримувати
щомiсячну винагороду, яка складається iз фiксованої винагороди (основної та додаткової),
умови та розмiр якої визначаються договором, що укладається з ними. Рiчними загальними
зборами ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якi вiдбулися 29 квiтня 2021 року були затвердженi умови
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та
встановлено, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на
безоплатнiй основi (протокол рiчних загальних зборiв №26). Договорами, укладеними з членами
Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють, передбачено, що виконання
функцiональних обов'язкiв членами Наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi.
Таким чином членам Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не
виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства 29 квiтня 2021 року (протокол рiчних загальних
зборiв №26) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства - незалежним
директором.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Трипольський Г.О. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 24 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) З 03.10.2011р. по теперiшнiй час - ТОВ "IстВан", головний спецiалiст-юрисконсульт
вiддiлу перспективних корпоративних проектiв Управлiння корпоративних прав Департаменту з
корпоративних активiв.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Головний спецiалiст-юрисконсульт вiддiлу перспективних корпоративних проектiв
Управлiння корпоративних прав Департаменту з корпоративних активiв ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IстВан" (мiсцезнаходження: вул. Мечникова, 2, м.
Київ, 01023, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 35142308).
2) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ" - представник акцiонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED
(мiсцезнаходження: вул. Електрометалургiв, 310, м. Нiкополь, Днiпропетровська область, 53200,
Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00186520).

3) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
- представник акцiонера EXSEED
INVESTMENTS LIMITED (мiсцезнаходження: вул. Калiнiна, 11, м. Покров, Днiпропетровська
область, 53300, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00190928).
4) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ"
представник
акцiонера
MOSFILIA
INVESTMENTS LIMITED (мiсцезнаходження: вул. Радянська, 62, м. Марганець,
Днiпропетровська область, 53400, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00190911).
5) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ" - представник акцiонера TAPESTA LIMITED (мiсцезнаходження: вул.
Дiагональна, 11, м. Запорiжжя, 69035, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи:
00186542).
6) За сумiсництвом обiймає посаду
директора ТОВ "ГЕНАВIА-IНВЕСТ"
(мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49000, Україна; iдентифiкацiйний
код юридичної особи: 33114771).
7) За сумiсництвом обiймає посаду директора ДП "ГАРАНТ К." (мiсцезнаходження:
вул. Дегтярiвська, 31, м.Київ, 04057, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи:
32162211).
8) За сумiсництвом обiймає посаду спецiалiста вiддiлу депозитарної дiяльностi ТОВ
"ФОНД-МАРКЕТ" (мiсцезнаходження: вул. Саксаганського, 36-Б, Київ, 01033, Україна;
iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34412655).
1. Посада
Член Наглядової ради - незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Юрченко Iгор Петрович
3. Рік народження
1974
4. Освіта
Вища. У 1997 роцi закiнчив Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка за
спецiальнiстю правознавство та здобув квалiфiкацiю юриста.
5. Стаж роботи (років)
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IстВан", 35142308, начальник
Управлiння з корпоративних прав Департаменту з корпоративних активiв
7. Опис
У перiод з 01.01.2021 року та до 28.04.2021 року дiяло Положення про винагороду членiв
Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рiшенням рiчних загальних зборiв вiд
25 квiтня 2019 року (протокол рiчних загальних зборiв №24). Договорами, укладеними з
членами Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiяли у перiод з 01.04.2021 року та до
28.04.2021 року, передбачено, що виконання функцiональних обов'язкiв членами Наглядової
ради здiйснюється на безоплатнiй основi.
Починаючи з 29.04.2021 року чинним є Положення про винагороду членiв Наглядової
ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затверджене рiшенням рiчних загальних зборiв вiд 29 квiтня
2021 року (протокол рiчних загальних зборiв №26). Положенням передбачено, що члени
Наглядової ради Товариства за виконання функцiй членiв Наглядової ради можуть отримувати
щомiсячну винагороду, яка складається iз фiксованої винагороди (основної та додаткової),
умови та розмiр якої визначаються договором, що укладається з ними. Рiчними загальними
зборами ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якi вiдбулися 29 квiтня 2021 року були затвердженi умови
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та

встановлено, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на
безоплатнiй основi (протокол рiчних загальних зборiв №26). Договорами, укладеними з членами
Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють, передбачено, що виконання
функцiональних обов'язкiв членами Наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi.
Таким чином членам Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не
виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства 29 квiтня 2021 року (протокол рiчних загальних
зборiв №26) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства - незалежним
директором.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Юрченко
I.П. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 28 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) З 25.02.2008р. по теперiшнiй час - ТОВ "IстВан", начальник Управлiння по
корпоративним правам Департаменту з корпоративних активiв.
2) З 10.07.2006р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ",
директор.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Начальник Управлiння з корпоративних прав Департаменту з корпоративних активiв
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IстВан" (мiсцезнаходження: вул.
Мечникова, 2, м. Київ, 01023, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 35142308).
2) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ" (мiсцезнаходження: вул. Електрометалургiв, 310, м. Нiкополь,
Днiпропетровська область, 53200, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00186520).
3) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (мiсцезнаходження: вул. Калiнiна, 11, м. Покров,
Днiпропетровська область, 53300, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00190928).
4) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (мiсцезнаходження: вул. Радянська, 62, м.
Марганець, Днiпропетровська область, 53400, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи:
00190911).
5) Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СПЕЦТЕХНIКА" (мiсцезнаходження: вул. Каунаська, буд.13, м. Київ, 02160, Україна;
iдентифiкацiйний код юридичної особи: 04590228).
6) За сумiсництвом обiймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ" (мiсцезнаходження: вул. Саксаганського, 36-Б, м.
Київ, 01033, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34412655).
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Костенко Сергiй Олексiйович
3. Рік народження
1973
4. Освіта
Вища. У 1995 роцi закiнчив Державну металургiйну академiю України за спецiальнiстю
металургiйне виробництво та здобув квалiфiкацiю iнженер-механiк.
5. Стаж роботи (років)
31
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння
7. Опис
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол
засiдання №752) передбачено, що Голова Правлiння є керiвником ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ",
перебуває у трудових вiдносинах з Товариством та має право на оплату своєї працi. Оплата
працi Голови Правлiння здiйснюється шляхом виплати йому винагороди, умови та розмiр якої
визначаються контрактом, що укладається з ним. Голова Правлiння не надав згоди на розкриття
конфiденцiйної iнформацiї про себе у вiдповiдностi до Закону України "Про захист
персональних даних". Виходячи з положень рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20
сiчня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої
винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 05 лютого 2019 року (протокол засiдання
Наглядової ради №620) прийнято рiшення про обрання Головою Правлiння Товариства на
невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Костенко
С.О. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 31 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 13.05.2015р. по 03.10.2017р. - ПрАТ "Нiкопольський ремонтний завод", Голова
Правлiння;
2) з 13.05.2015р. по 03.10.2017р. - за сумiсництвом у ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор
комплексу з машинобудування.
3) з 04.10.2017р. по 31.07.2018р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер.
4) з 28.06.2018р. по 04.02.2019р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", тимчасово виконуючий
обов'язки Голови Правлiння.
5) з 05.02.2019р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", Голова Правлiння.
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Богдан Дмитро Олексiйович
3. Рік народження
1973
4. Освіта
Вища. У 1995 роцi закiнчив Нацiональну металургiйну академiю України за
спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю iнженер-металург.
5. Стаж роботи (років)
31
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, директор з якостi та технологiї Служби директора з
якостi та технологiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
7. Опис
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол
засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння
Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду, яка
складається iз фiксованої
складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами,
укладеними з членами Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi

Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв
членом Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року
(протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi
посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi
заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати
вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства
України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про себе у
вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень
рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може
розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 09 серпня 2018 року (протокол засiдання
Наглядової ради №574) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства на
невизначений строк. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" на засiданнi Правлiння 10 серпня 2018 року обрано заступником Голови
Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол засiдання Правлiння №830 вiд 10.08.2018 року).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Богдан
Д.О. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 31 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 01.06.2016р. по 02.04.2021р. - директор з якостi та технологiї Служби директора з
якостi та технологiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
2) з 03.04.2021р. по теперiшнiй час - начальник вiддiлу технологiї трубного виробництва
Служби технiчного директора Дивiзiону трубної продукцiї ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА".
Посадова особа обiймає посаду начальника вiддiлу технологiї трубного виробництва
Служби технiчного директора Дивiзiону трубної продукцiї ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського,
буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33668606).
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бєсєднов Сергiй Вiкторович
3. Рік народження
1959
4. Освіта
Вища. У 1987 роцi закiнчив Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургiйний iнститут за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю
iнженер-металург.
5. Стаж роботи (років)
44
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник трубопрокатного цеху №3
7. Опис
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол
засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння
Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду, яка складається iз фiксованої складової,
умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами,

укладеними з членами Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi
Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв
членом Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року
(протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi
посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi
заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати
вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства
України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про себе у
вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень
рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може
розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 09 серпня 2018 року (протокол засiдання
Наглядової ради №574) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства на
невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 3 674 (три тисячi
шiстсот сiмдесят чотири) шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,000918%
статутного капiталу Товариства.
Загальний стаж роботи 44 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 03.10.2016р. по 31.03.2021р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного
цеху №3.
2) з 01.04.2021р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", начальник
трубопрокатного цеху №3 (м. Днiпро).
Посадова особа обiймає посаду начальника трубопрокатного цеху №3 (м. Днiпро)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ"
мiсцезнаходження: пр. Трубникiв, 56, м Нiкополь, Днiпропетровська область, 53201, Україна;
iдентифiкацiйний код юридичної особи: 35537363).
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кузьменко Сергiй Володимирович
3. Рік народження
1979
4. Освіта
Вища. У 2001 роцi закiнчив Нацiональну металургiйну академiю України за
спецiальнiстю економiка пiдприємства та здобув квалiфiкацiю магiстр економiки
5. Стаж роботи (років)
20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник Управлiння проектної дiяльностi
7. Опис
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол
засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння
Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду, яка
складається iз фiксованої
складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами,

укладеними з членами Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi
Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв
членом Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року
(протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi
посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi
заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати
вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства
України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про себе у
вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень
рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може
розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Загальними зборами акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", якi вiдбулися 13
квiтня 2010 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв №15) прийнято рiшення про обрання
членом Правлiння Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Кузьменко С.В. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 20 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 15.04.2016р. по 28.02.2021р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", заступник директора з
фiнансiв та економiки Фiнансово-економiчної служби.
2) з 01.03.2021р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор
фiнансовий Фiнансово-економiчної служби.
3) з 15.04.2016р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ",
директор з фiнансiв та економiки Служби директора з фiнансiв та економiки.
4) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ УКРАЇНА" (попереднє
найменування - "КЛВ ПРОДАКШН"), директор.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Директор фiнансовий Фiнансово-економiчної служби ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: вул.
Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи:
33668606)
2) За сумiсництвом обiймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Днiпро,
49081, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 38896013).
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Новохатнiй Володимир Акимович
3. Рік народження
1960
4. Освіта
Вища. У 1982 роцi закiнчив Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургiйний iнститут за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю
iнженер-металург
5. Стаж роботи (років)
41
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник колесопрокатного цеху
7. Опис
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол
засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння
Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду, яка
складається iз фiксованої
складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами,
укладеними з членами Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi
Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв
членом Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року
(протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi
посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi
заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати
вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства
України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про себе у
вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень
рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може
розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 11 червня 2015 року (протокол засiдання
Наглядової ради №448) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства на
невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Новохатнiй В.А. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 41 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 16.07.2008р. по теперiшнiй час - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ"), начальник колесопрокатного цеху.
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Горяний Костянтин Iванович
3. Рік народження
1982
4. Освіта
Вища. У 2003 роцi закiнчив Нацiональну металургiйну академiю України за
спецiальнiстю металургiйне обладнання та здобув квалiфiкацiю спецiалiст iнженерної механiки
5. Стаж роботи (років)
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, головний iнженер Служби головного iнженера ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ"
7. Опис
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол
засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння

Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду, яка
складається iз фiксованої
складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами,
укладеними з членами Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi
Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв
членом Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року
(протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi
посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi
заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати
вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства
України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про себе у
вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень
рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може
розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 09 липня 2020 року (протокол засiдання
Наглядової ради №747) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства на
невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Горяний
К.I. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 23 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 08.12.2015р. по 31.05.2020р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Ремонтного
управлiння;
2) з 01.06.2020р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер Служби
головного iнженера ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Портретний Олег Iванович
3. Рік народження
1962
4. Освіта
Вища. У 1987 роцi закiнчив Харкiвський юридичний iнститут iм. Ф.Е. Дзержинського за
спецiальнiстю правознавство та здобув квалiфiкацiю юриста. У 2010 роцi закiнчив
Нацiональний гiрничий унiверситет за спецiальнiстю економiка пiдприємства та здобув квал
5. Стаж роботи (років)
39
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, директор з адмiнiстративно-господарських питань
7. Опис
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол
засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння
Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду, яка
складається iз фiксованої
складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами,
укладеними з членами Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi
Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв

членом Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року
(протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi
посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi
заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати
вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства
України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про себе у
вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень
рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може
розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 15 квiтня 2014 року (протокол засiдання
Наглядової ради №407) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства на
невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Портретний О.I. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 39 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 02.12.2013р. по 31.03.2021р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з
адмiнiстративно-господарських питань.
2) з 01.04.2021р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Управлiння
адмiнiстративного забезпечення.
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Соколова Iрина Володимирiвна
3. Рік народження
1963
4. Освіта
Вища. У 1988 роцi закiнчила Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургiйний iнститут iм Л.I.Брежнева за спецiальнiстю фiзико-хiмiчнi дослiдження
металургiйних процесiв та здобула квалiфiкацiю iнженер-металург.У 2006 роцi закiнчила фа
5. Стаж роботи (років)
40
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, головний бухгалтер
7. Опис
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол
засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння
Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду, яка
складається iз фiксованої
складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами,
укладеними з членами Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi
Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв
членом Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року
(протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi

посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi
заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати
вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства
України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про себе у
вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень
рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може
розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди , в тому числi у натуральнiй формi.
Загальними зборами акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", якi вiдбулися 26 березня 2004 року
(протокол загальних зборiв акцiонерiв №9) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння
Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Соколова
I.В. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 40 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 14.02.2007р. по теперiшнiй час - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ"), головний бухгалтер;
2) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ УКРАЇНА" (попереднє
найменування - ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН"), головний бухгалтер.
Посадова особа за сумiсництвом обiймає посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: вул. Столєтова,
21, м. Днiпро, 49081, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 38896013).
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Струс Володимир Миронович
3. Рік народження
1971
4. Освіта
Вища. У 1999 роцi закiнчив Нацiональну металургiйну академiю України за
спецiальнiстю механiка та здобув квалiфiкацiю iнженер-технолог
5. Стаж роботи (років)
32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник трубопрокатного цеху №5
7. Опис
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол
засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння
Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду, яка
складається iз фiксованої
складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами,
укладеними з членами Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi
Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв
членом Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року
(протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi
посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi
заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати

вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства
України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про себе у
вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень
рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може
розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 17 грудня 2018 року (протокол засiдання
Наглядової ради №609) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства на
невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Струс
В.М. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 32 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 16.03.2015р. по 14.08.2017р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер.
2) з 15.08.2017р. по 02.10.2018р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", начальник
трубопрокатного цеху.
3) з 03.10.2018р. по 31.12.2019р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного
цеху №5.
4) з 01.01.2020р. по 31.03.2021р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник цеху
нафтогазового сортаменту.
5) з 01.04.2021р. по 13.09.2021р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", начальник цеху
нафтогазового сортаменту (м. Днiпро).
6) з 14.09.2021р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", керiвник проектiв та
програм у сферi матерiального (нематерiального) виробництва Управлiння iнвестицiйної
дiяльностi Технiчної служби.
Посадова особа обiймає посаду керiвника проектiв та програм у сферi матерiального
(нематерiального) виробництва Управлiння iнвестицiйної дiяльностi Технiчної служби
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"
(мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний
код юридичної особи: 33668606).
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Трегуб Олег Євгенович
3. Рік народження
1964
4. Освіта
Вища. У 1993 роцi закiнчив Харкiвський автомобiльно-дорожнiй iнститут за
спецiальнiстю пiдйомно-транспортнi, будiвельнi, дорожнi машини та устаткування та здобув
квалiфiкацiю iнженер-механiк.
5. Стаж роботи (років)
38
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, директор з безпеки Служби директора з безпеки
7. Опис
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол
засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння
Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду, яка
складається iз фiксованої
складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами,

укладеними з членами Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi
Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв
членом Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року
(протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi
посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi
заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати
вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства
України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про себе у
вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень
рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може
розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 17 грудня 2018 року (протокол засiдання
Наглядової ради №609) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства на
невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Трегуб
О.Є. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 38 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 01.07.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу
економiчної безпеки Служби економiчної безпеки.
2) з 23.10.2018р. по 31.03.2021р. - за сумiсництвом у ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з
безпеки Служби директора з безпеки.
3) з 01.04.2021р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", заступник
директора по економiчнiй безпецi.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Начальник вiддiлу економiчної безпеки Служби економiчної безпеки ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (мiсцезнаходження: вул.
Писаржевського, 1-А, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи:
33668606).
2) Заступник директора по економiчнiй безпецi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (мiсцезнаходження: пр. Трубникiв, 56, м
Нiкополь, Днiпропетровська область, 53201, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи:
35537363).
3) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м.
Новомосковськ, Днiпропетровська обл., 51200 Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи:
05393139).
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Горб Павло Миколайович
3. Рік народження
1980
4. Освіта
Вища. У 2003 роцi закiнчив Нацiональний гiрничий унiверситет за спецiальнiстю гiрниче
обладнання та здобув квалiфiкацiю гiрничний iнженер з дослiдницьким рiвнем дiяльностi,
викладача вищого навчального закладу.
5. Стаж роботи (років)

18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, заступник начальника колесопрокатного цеху з
виробництва
7. Опис
Дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року (протокол
засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння за виконання функцiй члена Правлiння
Товариства можуть отримувати щомiсячну винагороду, яка
складається iз фiксованої
складової, умови та розмiр якої визначаються контрактом, що укладається з ними. Контрактами,
укладеними з членами Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi
Наглядовою радою Товариства, передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв
членом Правлiння здiйснюється на безоплатнiй основi.
В той же час дiючою редакцiєю Положення про винагороду Голови та членiв Правлiння
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рiшенням Наглядової ради 04 серпня 2020 року
(протокол засiдання №752) передбачено, що члени Правлiння мають право займати в Товариствi
посади вiдповiдно до штатного розкладу Товариства i отримувати за це винагороду у виглядi
заробiтної плати у розмiрi, передбаченому у штатному розкладi, та отримувати iншi виплати
вiдповiдно до колективного договору, що дiє в Товариствi, та чинного трудового законодавства
України. Член Правлiння не надав згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про себе у
вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень
рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може
розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 17 травня 2021 року (протокол засiдання
Наглядової ради №855) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства на
невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Горб
П.М. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 18 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) З 18.01.2016р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", заступник начальника
колесопрокатного цеху з виробництва.
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Малевська Єлизавета Юрiївна
3. Рік народження
1980
4. Освіта
Вища. У 2002 роцi закiнчила Днiпропетровський нацiональний унiверситет за
спецiальнiстю економiчна кiбернетика та здобула квалiфiкацiю економiст-математик
5. Стаж роботи (років)
18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
33668606,
старший
економiст
Економiчного
вiддiлу
Економiчного
управлiння
Фiнансово-економiчної служби
7. Опис

Цивiльно-правовими договорами, укладеними з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi загальними зборами Товариства,
передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв за договорами здiйснюється членами
Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. Таким чином емiтент не виплачував посадовiй особi
винагород, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол рiчних загальних
зборiв №25), строком на три роки обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Ревiзiйною комiсiєю Товариства 29 травня 2020 року (протокол засiдання Ревiзiйної
комiсiї вiд 29.05.2020р.) прийнято рiшення про обрання Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Малевська Є.Ю. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 18 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 05.09.2016р. по18.10.2017р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провiдний економiст з
методологiї Вiддiлу консолiдацiї Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної служби;
2) з 25.10.2017р. по 21.06.2018р. - ПрАТ "МИРОНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА",
економiст фiнансово-економiчного вiддiлу;
3) з 03.09.2018р. по 04.03.2020р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провiдний економiст
Економiчного вiддiлу Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної служби;
4) з 05.03.2020р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", старший економiст
Економiчного вiддiлу Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної служби.
Посадова особа обiймає посаду старшого економiста Економiчного вiддiлу Економiчного
управлiння
Фiнансово-економiчної
служби
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського,
1-А, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33668606).
1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Коваленко Володимир Сергiйович
3. Рік народження
1982
4. Освіта
Вища. У 2005 роцi закiнчив Днiпропетровський нацiональний унiверситет за
спецiальнiстю облiк i аудит та здобув квалiфiкацiю магiстр
5. Стаж роботи (років)
15
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ", 33517151, провiдний спецiалiст вiддiлу мiжнародної звiтностi Бухгалтерiї
Фiнансово-економiчної служби
7. Опис
Цивiльно-правовими договорами, укладеними з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi загальними зборами Товариства,
передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв за договорами здiйснюється членами
Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. Таким чином емiтент не виплачував посадовiй особi
винагород, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол рiчних загальних
зборiв №25), строком на три роки обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Коваленко В.С. акцiями Товариства не володiє.

Загальний стаж роботи 15 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 03.01.2017р. по 02.07.2018р. - ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН",
провiдний фiнансовий контролер (заступник начальника вiддiлу) вiддiлу бiзнес-контроллiнгу
Управлiння пiдприємства;
2) З 24.09.2018р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", провiдний
спецiалiст вiддiлу мiжнародної звiтностi Бухгалтерiї Фiнансово-економiчної служби.
Посадова особа обiймає посаду провiдного спецiалiста вiддiлу мiжнародної звiтностi
Бухгалтерiї
Фiнансово-економiчної
служби
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ"
(мiсцезнаходження:
вул.
Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ
33517151).
1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Ревка Катерина Iванiвна
3. Рік народження
1981
4. Освіта
Вища. У 2003 роцi закiнчила Нацiональну металургiйну академiю України за
спецiальнiстю облiк i аудит та здобула квалiфiкацiю спецiалiст економiки i пiдприємництва
5. Стаж роботи (років)
18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, провiдний економiст Економiчного вiддiлу
7. Опис
Цивiльно-правовими договорами, укладеними з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", що дiють та умови яких затвердженi загальними зборами Товариства,
передбачається, що виконання функцiональних обов'язкiв за договорами здiйснюється членами
Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. Таким чином емiтент не виплачував посадовiй особi
винагород, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства 29 травня 2020 року (протокол рiчних загальних
зборiв №25), строком на три роки обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ревка
К.I. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 18 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 03.01.2014р. по 24.07.2018р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", провiдний економiст з
основних цехiв Економiчного вiддiлу;
2) з 25.07.2018р. по 31.01.2021р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", провiдний економiст
Економiчного вiддiлу;
3) з 01.02.2021р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провiдний економiст
Економiчного вiддiлу Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної служби.
Посадова особа обiймає посаду провiдного економiста Економiчного вiддiлу
Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського,
буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33668606).

1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Соколова Iрина Володимирiвна
3. Рік народження
1963
4. Освіта
Вища. У 1988 роцi закiнчила Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургiйний iнститут iм Л.I.Брежнева за спецiальнiстю фiзико-хiмiчнi дослiдження
металургiйних процесiв та здобула квалiфiкацiю iнженер-металург.У 2006 роцi закiнчила фа
5. Стаж роботи (років)
40
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, головний бухгалтер
7. Опис
Головний бухгалтер не надала згоди на розкриття конфiденцiйної iнформацiї про себе у
вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних". Виходячи з положень
рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року №2-рп/2012 Товариство не може
розкрити iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Призначена на посаду головного бухгалтера наказом по пiдприємству вiд 05.03.2004 року
№321/к.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Соколова
I.В. акцiями Товариства не володiє.
Загальний стаж роботи 40 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 14.02.2007р. по теперiшнiй час - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ"), головний бухгалтер;
2) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", головний
бухгалтер.
Посадова особа за сумiсництвом обiймає посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: вул. Столєтова,
21, м. Днiпро, 49081, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 38896013).

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
18.05.2010
201/1/10

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип
цінного
папера

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000067839

5
Акція
проста
бездокумент
арна іменна

Форма
існування та
форма
випуску
6
Бездокумента
рні іменні

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

7
0,25

8
40000000
0

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

9
100000000

10
100

IНФОРМАЦIЯ ПРО ВИПУСКИ АКЦIЙ ТОВАРИСТВА.
Статутний капiтал Товариства становить 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень. Статутний капiтал подiлено на 400 000 000 (чотириста мiльйонiв)
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна.
Початковий статутний капiтал визначений у вiдповiдностi з затвердженим Фондом державного майна України актом оцiнки вартостi майна
орендного пiдприємства "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод iменi Карла Лiбкнехта"
Першу емiсiю проведено в процесi приватизацiї Товариства шляхом випуску 21 554 000 (двадцять одного мiльйона п'ятсот п'ятдесяти чотирьох
тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривен кожна на загальну суму 5 388 500 (п'ять мiльйонiв триста вiсiмдесят вiсiм
тисяч п'ятсот) гривен.
Приватизацiя Товариства завершена (наказ Фонду державного майна України № 1397 вiд 8 грудня 1997 року "Про завершення процесу
приватизацiї ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод").
На перший випуск акцiй отримано свiдоцтво №2/1/95 вiд 4 сiчня 1995 року, видане Мiнiстерством фiнансiв України. Згiдно з вимогами
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо приведення форм випуску цiнних паперiв у вiдповiднiсть до дiючого
законодавства, було здiйснено перереєстрацiю випуску акцiй i отримано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №142/04/1/98 вiд 16
липня 1998 року, видане Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Позачерговими зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 26 грудня 2000 року було прийнято рiшення про проведення додаткової (другої)
емiсiї акцiй в перiод з 5 березня 2001 року по 26 березня 2001 року включно. Усi акцiонери Товариства мали рiвне переважне право на
придбання акцiй, що випускалися додатково у кiлькостi, пропорцiйнiй їх частцi у статутному капiталi на дату прийняття рiшення про емiсiю
акцiй.
Пiдписка на акцiї додаткового (другого) випуску проведена у вiдповiдностi з умовами випуску акцiй, прийнятими позачерговими загальними
зборами акцiонерiв 26.12.2000 року та достроково припинена у зв'язку з тим, що пiд час пiдписки досягнуто запланованого обсягу випуску у
розмiрi 32 331 000 (тридцяти двох мiльйонiв трьохсот тридцяти однiєї тисячi) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривен
кожна на загальну суму 8 082 750 (вiсiм мiльйонiв вiсiмдесят двi тисячi сiмсот п'ятдесят) гривен.
Додатковий (другий) випуск цiнних паперiв надав їх власникам права однаковi з правами за ранiше випущеними цiнними паперами.
Згiдно з вимогами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо порядку реєстрацiї випуску акцiй вiдкритих акцiонерних
товариств i облiгацiй пiдприємств та iнформацiї про їх емiсiю, було зареєстровано додатковий (другий) випуск акцiй та отримано Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску цiнних паперiв (з урахуванням останнього випуску) №164/1/01 вiд 18 квiтня 2001 року, видане Державною комiсiєю з

цiнних паперiв та фондового ринку.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 18 березня 2008 року було прийнято рiшення збiльшити статутний (складений) капiтал
Товариства на 86 528 750,00 (вiсiмдесят шiсть мiльйонiв п'ятсот двадцять вiсiм тисяч сiмсот п'ятдесят) гривень шляхом збiльшення кiлькостi
акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв та здiйснити додаткову емiсiю акцiй Товариства в кiлькостi 346 115 000
(триста сорок шiсть мiльйонiв ста п'ятнадцяти тисяч) штук iснуючої номiнальної вартостi кожної акцiї рiвної 0,25 гривень з метою залучення
iнвестицiй для подальшого розвитку Товариства та поповнення обiгових коштiв.
Передбаченi до розмiщення акцiї розповсюджувалися шляхом закритого (приватного) їх розмiщення i розмiщувалися виключно серед
акцiонерiв Товариства (згiдно з реєстром на дату початку проведення закритого (приватного) розмiщення).
Вiдповiдно до дiючого законодавства та нормативно-правових актiв Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку випуск акцiй
зареєстровано. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 25 квiтня 2008 року №169/1/08 видане Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку 16 липня 2008 року. Акцiї, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення надали їх
власникам права однаковi з правами за ранiше випущеними цiнними паперами.
В цiлях виконання вимог законодавства, зокрема положення частини другої статтi 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" про
виключно бездокументну форму iснування акцiй загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 13 квiтня 2010 року, прийнято
рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 18 травня 2010 року
№201/1/10.
У зв'язку зi змiною найменування емiтента з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на виконання вимог законодавства здiйснено замiну Свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв. На
сьогоднi є чинним Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №201/1/10 вiд 18 травня 2010 року, видане 22 березня 2013 року.
IНФОРМАЦIЯ ПРО ВНУТРIШНI ТА ЗОВНIШНI РИНКИ, НА ЯКИХ ЗДIЙСНЮЄТЬСЯ ТОРГIВЛЯ ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ ТОВАРИСТВА.
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" було одним iз перших семи українських пiдприємств, цiннi папери якого згiдно з рiшенням Торгового комiтету вiд 24
вересня 1997 року включенi з 1 жовтня 1997 року до Першого рiвня лiстингу Першої фондової торговельної системи. На виконання рiшень
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 6 липня 1999 року № 141 та вiд 30 грудня 1998 року № 215 Товариство та ПФТС
уклали 8 вересня 1999 року Договiр про пiдтримання лiстингу. У зв'язку зi вступом в дiю Положення про функцiонування фондових бiрж,
затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 19.12.2006 року №1542 першого жовтня 2007 року було переукладено Договiр про пiдтримання лiстингу.
Вiдповiдно до умов Договору цiннi папери Товариства були включенi до Котирувального Списку ПФТС другого рiвня лiстингу та допущенi до
торгiв у торговельнiй мережi. З 1 лютого 2005 року акцiї Товариства були включенi до iндексного кошику Першої Фондової Торговельної
Системи (ПФТС - iндекс). Рiшенням ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №0109/2011/01 вiд 01.09.2011 року простi iменнi акцiї ВАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" бездокументарної форми загальною кiлькiстю 400 000 000 шт. та загальною номiнальною вартiстю 100 000 000 грн. з 02 вересня 2011 року
переведено з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку. У зв'язку iз закiнченням
строку дiї Договору про пiдтримання лiстингу 08 листопада 2011 року мiж Товариством та ПФТС було укладено Договiр про допуск цiнних
паперiв до торгiвлi. На пiдставi укладеного Договору ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" надає Товариству послуги допуску цiнних паперiв до
торгiвлi на ПФТС шляхом їх включення до Бiржового Списку, а також обiг цiнних паперiв на ПФТС. У 1999 роцi в числi п'яти найбiльших
пiдприємств України Товариством було реалiзовано програму випуску Американських депозитарних розписок I рiвня. Програму реалiзовано
спiльно з The Bank of New York Mellon. Програма АДР I рiвня є найпростiшим та недорогим способом входження до ринку цiнних паперiв
США з акцiями, якi вже находяться у вiдкритому обiгу. Вiдповiдно до Закону США про цiннi папери вiд 1934 року зi змiнами та доповненнями

Товариство не повнiстю зареєстровано в SEC (Американська комiсiя по цiнним паперам США), i, як наслiдок його акцiї не котируються на
бiржi. Товариство звiльнено вiд подання регулярних звiтiв та iнформацiї до SEC згiдно з правилом 12g3-2(b) Закону США Про фондовi бiржi
1934 року. Виконуючи функцiю iнформування широкого кола учасникiв ринку цiнних паперiв про реалiзацiю програми випуску депозитарних
розписок, The Bank of New York Mellon поширює через друкованi засоби масової iнформацiї, а також через мережу Iнтернет так званi " ADR проспекти" (ADR Announcement). Зокрема, на сайтi The Bank of New York Mellon (http://www.adrbnymellon.com/dr_profile.jspicusip=460610108) є
ADR-проспект про випуск депозитарних розписок I рiвня ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
32896971
4. Місцезнаходження
вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, Україна, 49081
5. Опис
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №9 вiд 26.03.2004р.) було
прийнято рiшення щодо участi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" у створеннi господарського
товариства у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВАПНЯНА ФАБРИКА".
Основний вид дiяльностi якого - виробництво вапна. Встановлено розмiр вкладу ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" в статутний капiтал ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" у сумi 30 000 (тридцять
тисяч) гривень, що у вiдсотковому спiввiдношеннi дорiвнює 100% вiд загального розмiру
статутного капiталу створюваного Товариства.
Учасники Товариства мають право:
- брати участь в управлiннi Товариством у порядку, визначеному цим Статутом та
законодавством України;
- брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частину (дивiденди);
- отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;
- вносити на розгляд Загальних зборiв учасникiв пропозицiї з питань дiяльностi
Товариства;
- призначати i вiдкликати своїх представникiв для участi у Загальних зборах учасникiв;
- вийти з Товариства в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом та
законодавством України;
- здiйснити вiдчуження своєї частки (частини частки) в статутному капiталi Товариства в
порядку та на умовах, встановлених цим Статутом та законодавством України;
- отримати у разi лiквiдацiї Товариства частину майна, що залишилася пiсля розрахункiв
з кредиторами, або його вартiсть.
Учасники Товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що
входять до складу майна Товариства, у тому числi i на об'єкти, переданi ними в якостi вкладу в
статутний капiтал Товариства.
Учасник Товариства має право вiдчужити свою частку (частину частки) у статутному
капiталi Товариства оплатно або безоплатно iншим Учасникам Товариства або третiм особам.
Учасник Товариства має право вiдчужити частку (частину частки) у статутному капiталi
Товариства лише в тiй частинi, в якiй вона є оплаченою.
Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) iншого
Учасника Товариства, що продається третiй особi. Якщо кiлька Учасникiв Товариства
скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки)
пропорцiйно до розмiру належних їм часток у статутному капiталi Товариства.

1. Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
34984027
4. Місцезнаходження
вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, Україна, 49081
5. Опис
Наглядовою радою Товариства (Протокол №170 вiд 08.02.2007р.) було прийнято рiшення
щодо участi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" у створеннi господарського товариства у формi
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРАНСКОМ-ДНIПРО". Основний вид дiяльностi
якого - пасажирськi перевезення легковими автомобiльним транспортом. Встановлено розмiр
вкладу ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в статутний капiтал ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО" у сумi 23 400
(двадцять три тисячi чотириста) гривень, що у вiдсотковому спiввiдношеннi дорiвнює 39% вiд
загального розмiру статутного капiталу створюваного Товариства.
Кожний учасник ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО" має право:
1) брати участь в керуваннi Товариством у порядку, встановленому Статутом Товариства;
2) приймати участь у розподiленнi прибутку Товариства та одержувати його долю
(дивiденди);
3) одержувати копiї затверджених балансiв i звiтiв Товариства, а також на письмовий
запит додаткову iнформацiю i довiдки з питань, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
4) вносити на розгляд Зборiв учасникiв пропозицiї х питань дiяльностi Товариства;
5) призначити i вiдкликати своїх представникiв на Збори учасникiв;
6) вийти з Товариства, попередивши про це Збори учасникiв;
7) одержати вiд Товариства при виходi суму, рiвну вартостi майна, внесеного в статутний
капiтал Товариства, а також суму прибутку вiд внесеної iнвестицiї в грошовiй або товарнiй
формi. Форма виплати вирiшується зборами Учасникiв Товариства.
8) продати або iншим чином вiдступити свою частку (її частину) в статутному капiталi
Товариства одному або кiльком Учасникам Товариства, а також третiм особам. При цьому
Учасники Товариства користуються переважним правом купiвлi частки (її частини) Учасника
пропорцiйно до розмiрiв своїх часток у статутному капiталi Товариства.
Учасники Товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що
входять до складу майна Товариства, у тому числi i на об'єкти, переданi ними в якостi вкладу в
статутний капiтал Товариства.

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

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
16.11.2021

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

3
Наглядова
рада

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношен
ня ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину, з
вартістю
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
366 370,14

5
18 519 346

6
1,978

Предмет
правочину

7
постачання
електричної
енергiї
Споживачу

Дата
вчинення
правочину

8
16.11.2021

Дата розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
надання згоди на
вчинення
правочинів, щодо
вчинення яких є
заінтересованість,
в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
комісії з цінних
паперів та
фондового ринку
або через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
9
16.11.2021

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена особлива
інформація про
прийняття рішення
щодо вчинення
правочинів із
заінтересованістю

10
http://ntrp.interpipe.biz
/investors/rozakrutie_in
formacii/osobluva_inf_
pro_tovaristvo/

Опис:
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту Товариство) 16 листопада 2021 року (протокол засідання №905), прийнято рішення про схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО", далі по тексту - ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 37731681;
місцезнаходження: 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
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 "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
постачання 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 енергiю 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)

Антонова А. Б.

М.П.
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
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник),
надано послуги щодо 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 05.12.2018р., 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-VI, Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
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

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 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

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору
№515181580 про постачання електричної енергії
споживачу від 05.12.2018р., укладені між
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний
код юридичної особи 05393116) та
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 37731681) в
2020 році.
ВСЬОГО

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
предметом правочину,
грн. (з ПДВ)

85

18 519 346 000,00

1,978

366 370 139,95

-

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
Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"

(підпис)

Антонов С.В.

(підпис)

Антонова А.Б.

М.П.
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25.11.2021

Наглядова
рада

540 000

18 519 346

2,916

Укладання
Договору про
надання
гарантiй

26.11.2021

25.11.2021

http://ntrp.interpipe.biz
/investors/rozakrutie_in
formacii/osobluva_inf_
pro_tovaristvo/

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
юридичної 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), АКЦІОНЕРНИМ 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 ОБМЕЖЕНОЮ 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 відповідних 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'ятсот 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
сорок 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
попередньої 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
Договорами 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
простроченого 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
заборгованості 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,
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.
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
можуть виникнути за Договорами 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);
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 ТОВАРИСТВОМ «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 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «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 «ДНІПРОСТАЛЬ» (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)

Антонова А. Б.

М.П.
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
АКЦІОНЕРНИМ 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 звичайним ринковим умовам (Проєкт Договору про надання гарантій між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «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 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«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 «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
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'ятсот 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
сорок 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
попередньої 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
Договорами 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
простроченого 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
заборгованості 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
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ 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-VI, Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.

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: 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
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ» та ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО», складає: 540 000 000,00 (п’ятсот сорок мільйонів) гривень

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 предметом
правочину, грн.

Проєкт Договору про надання гарантій між ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «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
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «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 «ДНІПРОСТАЛЬ» (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)

18 519 346 000,00

2,916

540 000 000,00

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
ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» спільно з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ»,
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 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
Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"

(підпис)

Антонов С.В.

(підпис)

Антонова А.Б.

М.П.
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25.11.2021

Наглядова
рада

540 000

18 519 346

2,916

Укладання
Договору про
надання
гарантiй

26.11.2021

25.11.2021

http://ntrp.interpipe.biz
/investors/rozakrutie_in
formacii/osobluva_inf_
pro_tovaristvo/

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
юридичної 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), АКЦІОНЕРНИМ 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 ОБМЕЖЕНОЮ 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 відповідних 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'ятсот 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
сорок 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
попередньої 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
Договорами 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
простроченого 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
заборгованості 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
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 "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
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.
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
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" 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
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. 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
можуть виникнути за Договорами 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);
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 ТОВАРИСТВОМ «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 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «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 «ДНІПРОСТАЛЬ» (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)

Антонова А. Б.

М.П.
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
АКЦІОНЕРНИМ 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 звичайним ринковим умовам (Проєкт Договору про надання гарантій між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «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 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«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 «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
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'ятсот 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
сорок 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
попередньої 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
Договорами 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
простроченого 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
заборгованості 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
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ 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-VI, Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
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: 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
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ» та ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО», складає: 540 000 000,00 (п’ятсот сорок мільйонів) гривень

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 предметом
правочину, грн.

Проєкт Договору про надання гарантій між ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «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
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «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 «ДНІПРОСТАЛЬ» (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)

18 519 346 000,00

2,916

540 000 000,00

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
ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» спільно з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ»,
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 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
Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"

(підпис)

Антонов С.В.

(підпис)

Антонова А.Б.

М.П.
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Наглядова
рада

475 953,72

18 519 346

2,57

поставка
товару по
найменуванню
, асортименту,
кiлькостi, цiнi,
умовам i
термiнам
постачання,
зазначеним в
специфiкацiях
до даного
договору

16.12.2021

16.12.2021

http://ntrp.interpipe.biz
/investors/rozakrutie_in
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pro_tovaristvo/

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
"ІНТЕРПАЙП 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
фінансової 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
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів
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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
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник),
надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ 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-VI, Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
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
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 475 953 717,62 (чотириста сімдесят п’ять мільйонів дев’ятсот п’ятдесят три тисячі сімсот
сімнадцять) гривень шістдесят дві копійки
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Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки
№19/0904 від 01.02.2019р., укладені між ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та ТОВАРИСТВОМ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в
2020 році.
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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
Закону України «Про акціонерні товариства», відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач
Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"
М.П.

(підпис)

Антонов С.В.

(підпис)

Антонова А.Б.

ХV. Проміжний звіт керівництва
Пiдприємство активно працює над освоєнням нових ринкiв збуту шляхом розширення
виробництва нових видiв продукцiї. У цьому напрямку, протягом 4-го кварталу 2021 року,
виконано наступнi роботи:
- освоєно виробництво механiчно оброблених колiс дiаметром 920 мм креслення
КР-0041-18 змiна 1 за стандартом EN 13262 для європейського ринку;
- освоєно виробництво попередньо механiчно оброблених колiс дiаметром 590 мм
креслення КР-0037-21 за стандартом EN 13262 для європейського ринку;
- освоєно виробництво механiчно оброблених колiс дiаметром 730 мм креслення
КР-0007-21 за стандартом EN 13262 для метрополiтену Мадрида;
- освоєно виробництво механiчно оброблених колiс дiаметром 1092 мм креслення
КР-0004-21 змiна 1 за стандартом EN 13262 для Бангладеш;
- освоєно виробництво колiс цiльнокатаних для спецiального рухомого складу дiаметром
1050 мм креслення КР-0060-21 змiна 1 за стандартом ДСТУ ГОСТ 10791:2016 для Укрзалiзницi;
- освоєно виробництво механiчно оброблених колiс дiаметром 920 мм креслення
КР-0035-21 змiна 1 за стандартом EN 13262 для Туреччини.
В Товариствi продовжує реалiзовуватися стратегiя технiчного та економiчного розвитку,
спрямована на пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї i змiцнення позицiй Товариства
на ключових ринках. Її основнi напрямки - впровадження у виробництво нових розробок,
модернiзацiя обладнання, розширення сортаменту продукцiї, що випускається, подальше
пiдвищення її якостi, експлуатацiйних i споживчих властивостей.
Протягом звiтного перiоду було реалiзовано наступнi роботи:
- пройдено наглядовий аудит системи менеджменту якостi згiдно з вимогами TSI , орган з
сертифiкацiї - V?skumn? ?stav dopravn? (Словаччина);
- пройдено iнспекцiйний контроль за виробництвом колiс зi сталi марки Т креслення
КР-0021-12, колiс зi сталi марки 2 креслення КР-0039-12, колiс зi сталi марки 2 креслення
КР-087-11, бандажiв зi сталi марки 2, центрiв колiсних їх сталi марки М, орган з сертифiкацiї УО "БелГУТ" (Республiка Бiлорусь);
- пройдено обстеження провадження з метою контролю застосування умовного номера
"20", виконала фiлiя "НДКТI" АТ "Укрзалiзниця";
- пройдено сертифiкацiю колiс дiаметром 1050 мм для Спецiального самохiдного
рухомого складу залiзниць згiдно стандарту ДСТУ ГОСТ 10791, орган з сертифiкацiї - ДП
"ДОСЗТ";
- пройдено аудит та контроль першого виробу колiс дiаметром 1250 мм для Alstom
Transport (Iндiя);
- пройдено контроль першого виробу колiс дiаметром 1050 мм для Спецiального
самохiдного рухомого складу залiзниць, виконала АТ "Укрзалiзниця".
ОПИС ОСНОВНИХ РИЗИКIВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ:
Управлiння ризиками вiдбувається на тому рiвнi органiзацiї, на якому вони виникають
або можуть виникнути: на рiвнi Правлiння та Наглядової ради Товариства.
Процес управлiння ризиками в Товариствi iнтегрований в щоденну дiяльнiсть, має
безперервний i комплексний характер. Товариство використовує або розробляє продукти,
iнструменти та схеми лише за умови, що пов'язанi з ними ризики можуть бути належним чином
визначенi i керованi. Товариство керується принципом, за яким очiкуванi вигоди мають
належним чином компенсувати прийняття ризику i вiдповiдати стратегiчним цiлям Товариства.
Правлiння Товариства здiйснює тактичне управлiння ринковими, операцiйними ризиками,
ризиком лiквiдностi, та iншими ризиками i здiйснює оперативнi заходи для їх мiнiмiзацiї.
Серед основних ризикiв, якi притаманнi дiяльностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є:

1.Ризик посилення конкуренцiї внаслiдок виходу на ринок нових пiдприємств по
виробництву колiс.
Ризик посилення конкуренцiї зумовлений потенцiйною можливiстю виходу на ринок
росiйських пiдприємств, якi виробляють металургiйну продукцiї.
З метою мiнiмiзацiї зазначеного ризику ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ":
- здiйснює iнвестицiї в основнi фонди;
- працює над вдосконаленням виробничого процесу (оптимiзацiя виробництва);
- проводить дослiдження з метою вдосконалення продукцiї та використання новiтнiх
технологiй при її виготовленнi з урахуванням мiжнародного досвiду.
Метою цих заходiв є посилення своїх конкурентних переваг, пiдкрiплених 130-рiчним
досвiдом роботи та позитивною репутацiєю пiдприємства у свiтi.
2. Ризик втрати частки ринку.
Потенцiйний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором виникненням нових
пiдприємств - конкурентiв та послiдуючих перерозподiлом ринку не на користь ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ". Збереження такої тенденцiї в подальшому може негативно позначитися на
фiнансово-господарському станi пiдприємства.
За для мiнiмiзацiї ризику втрати частки ринку наше пiдприємство здiйснює наступнi
заходи:
- диверсифiкацiя клiєнтської бази шляхом виходу на ринки зарубiжних країн. Так за
останнi 10 рокiв, перелiк покупцiв нашої продукцiї поповнився пiдприємствами Казахстану,
Туркменiстану, Узбекистану, США, ОАЕ, Саудiвської Аравiї, Бразилiя, Iндiя;
- вдосконалення процесу виробництва, застосування новiтнiх технологiй з метою
пiдвищення якостi продукцiї та закрiплення лiдерства ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в тих сегментах,
в яких пiдприємство працює сьогоднi;
- пiдвищення стандарту спiввiдношення цiна/якiсть продукцiї;
- укладення контрактiв з основними клiєнтами, що передбачають довгострокове
спiвробiтництво у частинi поставки та обслуговування продукцiї нашого пiдприємства впродовж
всього термiну її експлуатацiї.
3. Рiвень iнфляцiї
У зв`язку з довготривалiстю виконання укладених контрактiв, не врегулюванням цiнової
полiтики на енергоносiї i, як слiдство, на iншi матерiали, рiст iнфляцiї безпосередньо впливає на
фiнансовi результати роботи нашого пiдприємства.
Як вихiд iз залежностi вiд рiвня iнфляцiї, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" використовує метод
iндексацiї середньої вартостi вiдповiдної продукцiї у свiтi на час укладення договору на середнiй
ймовiрний розмiр збiльшення цiни сировини та iнших складових, виходячи з поточної тенденцiї
змiни цiн на цi продукти/послуги за останнi 5 рокiв, а також шляхом укладення контрактiв на
закупiвлю сировини/комплектуючих за фiксованими цiнами на певний перiод часу. Проте,
вважаючи на те, що змiни вартостi енергоносiїв, сировини та iнших комплектуючих є
непередбачуваними, то здiйснення нашим пiдприємством означених вище заходiв не є гарантiєю
усунення цього ризику.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Цим твердженням особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, висловлюють офiцiйну позицiю
про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, вiдповiдно до стандартiв
бухгалтерського облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд
контролем емiтента, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, що промiжний звiт
керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю, що подається вiдповiдно до частини
четвертої статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".

Вiд iменi керiвництва ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ":

Голова Правлiння ____________________________ Костенко С.О.

Головний бухгалтер ______________________________ Соколова I.В.

