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13.10.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№24-1-140 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

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

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

сії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення). 

 

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

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2022 року 

 

І. Загальні відомості 

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

НЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05393116 

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

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

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

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер 

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

ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку 

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

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

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер 

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

ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з 

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

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

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

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 
Проміжну інформацію розміщено на влас-

ному веб-сайті учасника фондового ринку 

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

e_іnformacіі/reg_іnf_rіch_zvіt/ 13.10.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

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

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів X 

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 голосую-

чих 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 X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

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 (су-

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

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись про-

тягом 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 іпоте-

чних активів  

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

безпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення ок-

ремо)  

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



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 X 

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

 

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

та уповноваженими органами емітента не приймалося відповідне рішення;  

 

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

вав випуск інших цінних паперів та уповноваженими органами емітента не приймалося відпо-

відне рішення;  

 

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

пуск похідних цінних паперів та уповноваженими органами емітента не приймалося відповід-

не рішення.  

 

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

ристві не існує такої посади. 

 

До п. 9. Змісту: Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 

існування яких створює заінтересованість відсутня, у зв'язку з тим, що протягом звітного ква-

рталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не приймалося рішення про надання згоди на вчинення пра-

вочинів із заінтересованістю.   

 

До п. 10. Змісту: 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 відсутня, у зв'язку з тим, що у ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від-

сутня інформація про необхідність отримання будь-якої згоди на відчуження таких цінних 

паперів.  

 

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

як Товариство не випускало боргових цінних паперів. 

 

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

проводило конвертацію цінних паперів. 

 

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

управитель. 

 

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

керуючий іпотекою. 

 



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

так як Товариство не проводить трансформацію (перетворення) іпотечних активів. 

 

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

за кожним консолідованим іпотечним боргом, так як Товариство не випускало іпотечних сер-

тифікатів. 

 

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

міну іпотечних активів у складі іпотечного покриття; інформація про розмір іпотечного пок-

риття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим 

іпотечним покриттям; інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату піс-

ля замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного пе-

ріоду; інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття - так як Товариство випусків іпотеч-

них облігацій не здійснювало. 

 

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

вування іпотечних активів. 

 

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

здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо) - так як Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів. 

 

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

підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) - так як Товариство не здійснювало емісії цільових облігацій 

підприємств. 

 

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

(стандартами) бухгалтерського обліку - так як Товариство розкриває проміжну фінансову зві-

тність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності. 

 

До п. 23. Змісту: Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудито-

ром (аудиторською фірмою) відсутній, у зв'язку з тим, що проміжна фінансова звітність ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2 квартал 2022 р. не була перевірена аудитором (аудиторською фір-

мою). 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

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) 

 2216 

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

 24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 

 24.10 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

 85.32 - Професійно-технічна освіта 

9. Органи управління підприємства 

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

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо за-

сновник - фізична особа; наймену-

вання, якщо засновник - юридична 

особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо за-

сновник - юриди-

чна особа 

Власники цінних паперів - 110 юридич-

на особа 
  

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 4 916 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

ком у національній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749 

2) ІBAN 

 UA333057490000002600930000321 

3) поточний рахунок 

 UA333057490000002600930000321 

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

ком в іноземній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749 

5) ІBAN 

 UA333057490000002600930000321 

6) поточний рахунок 

 UA333057490000002600930000321 

 

 



ІV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

 

Вид діяльності Номер ліцензії Дата видачі 
Орган державної влади, що видав 

ліцензію 

Дата закін-

чення дії лі-

цензії (за на-

явності) 

1 2 3 4 5 

Медична практика АЕ №197544 21.03.2013 Міністерство охорони здоров'я 

України 

 

Опис 

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

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

ліцензії. 

Надання освітніх послуг навчаль-

ними закладами, пов'язаних з оде-

ржанням професійної освіти на рів-

ні кваліфікаційних вимог до профе-

сійно-технічного навчання, пере-

підготовки, підвищення кваліфіка-

ції 

АЕ №527219 09.09.2014 Міністерство освіти і науки Ук-

раїни 

 

Опис 

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

льки ліцензія видана на тривалий термін. Ліцензія видана без обмеження 

строку дії, тому не зазначено дату закінчення дії ліцензії. 

Надання послуг з перевезення па-

сажирів, небезпечних вантажів, 

багажу  автомобільним транспор-

том (дозволений вид робіт: внутрі-

шні перевезення пасажирів автобу-

сами) 

АЕ №267030 18.09.2013 Державна інспекція України з 

безпеки на наземному транспорті 

 

Опис 

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

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

ліцензії. 

Право провадження господарської 

діяльності з постачання природного 

газу на території України 

Постанова 

№1167 

28.09.2017 Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних пос-

луг 

 

Опис 

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

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

риємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації 

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

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

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

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

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

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

01.01.2019 набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господар-

ської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення 

прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його офі-

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

підтвердженням набуття права на провадження виду господарської діяльнос-

ті, що підлягає ліцензуванню, є оприлюднення прийнятого НКРЕКП рішення 

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

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

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

ліцензії.  

Акт обстеження місцевими держа-

вними адміністраціями спеціалізо-

ваних підприємств, їх приймальних 

пунктів та приймальних пунктів 

спеціалізованих металургійних пе-

реробних підприємств на здійснен-

Акт №10/18 03.01.2018 Дніпропетровська обласна дер-

жавна адміністрація 

 



ня діяльності з заготівлі, переробки 

металобрухту чорних металів 

Опис 

Відносини, які виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом 

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

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

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

видають лише за наявності спеціального брухтопереробного та вантажопід-

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

виконання всіх вимог протипожежної, радіаційної та екологічної безпеки. 

Спеціалізовані або спеціалізовані металургійні переробні підприємства, а 

також їх приймальні пункти, мають право здійснювати заготівлю, переробку 

та металургійну переробку металобрухту на підставі акту обстеження. Форма 

акта обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих 

підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізова-

них металургійних переробних підприємств (брухт кольорових/чорних мета-

лів) затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі Ук-

раїни від 03.11.2011 N 191. 

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

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

ліцензії.  

На право зберігання пального (ви-

ключно для потреб власного спо-

живання чи промислової перероб-

ки) 

№046404142020

01319 

16.03.2020 Головне управління ДПС у Дніп-

ропетровській області 

23.03.2025 

Опис 

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

живання чи промислової переробки) зареєстрована 16.03.2020 року за реєст-

раційним номером 04640414202001319. Термін дії ліцензії: з 23.03.2020 року 

до 23.03.2025 року. 

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

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

ченню терміну дії ліцензії, її дія буде подовжена. 

Придбання, зберігання, викорис-

тання прекурсорів (список 2 табли-

ці ІV) "Переліку наркотичних засо-

бів, психотропних речовин та пре-

курсорів" 

- 01.07.2021 Державна служба з лікарських 

засобів та контролю за наркоти-

ками 

01.07.2026 

Опис 

Отримана ліцензія СГД на Придбання, зберігання, використання прекурсорів 

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

та прекурсорів" від 01.07.2021р. до 01.07.2026р. 

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

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

ченню терміну дії ліцензії, її дія буде подовжена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
 
1. Посада 

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

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гарькавий Олександр 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

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

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

Scіence). 

5. Стаж роботи (років) 

 19 

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

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

продукції 

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на безоплатній основі. Таким чином членам Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не 

виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.  

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

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

(KLW LІMІTED).  

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

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

вника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED). 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 19 років. 

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

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

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

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

TRADE GmbH), комерційний директор залізничних продуктів; 

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

TRADE GmbH), директор Дивізіону залізничної продукції; 

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

залізничної продукції. 

Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:  

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

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

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

ційний номер CHE-100.499). 

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

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

 



 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, акціонер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Єсаулов Геннадій Олександрович 

3. Рік народження 

 1951 

4. Освіта 

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

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

5. Стаж роботи (років) 

 46 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 33668606, 

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

нології процесів Служби операційного директора 

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на безоплатній основі. Таким чином членам Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не 

виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.  

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

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

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 46 років. 

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

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

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

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

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

ційного директора; 

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

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

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

ЦЕНТР", директор.  

Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:  

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

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

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

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

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

Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 42093464). 

 

 

 

 



 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, акціонер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Морозов Денис Володимирович 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

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

формаційні системи в менеджменті та здобув кваліфікацію магістра. 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 33668606, 

директор 

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на безоплатній основі. Таким чином членам Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не 

виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.  

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

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

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Загальний стаж роботи 20 років. 

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

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

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

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

2) з 03.02.2014р. по теперішній час за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ра-

дник з питань фінансової політики. 

Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:  

1) Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

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

дичної особи: 33668606). 

2) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬ-

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

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

3) Член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП 

НІКО ТЬЮБ" (місцезнаходження: пр. Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Ук-

раїна; ідентифікаційний код юридичної особи: 35537363). 

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

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

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

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

6) Член Консультативної Ради ВАЛЮРЕК НІКО ТЬЮБ ХОЛДИНГ ГмбХ  (місцезнаходження: 

Теодорштрассе 109, 40472, м. Дюссельдорф, НІМЕЧЧИНА; реєстраційний номер: відсутня інформація). 

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



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

 

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

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

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

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

10) За сумісництвом обіймає посаду радника з питань фінансової політики ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (місцезнаходження: вул. Пи-

саржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 33517151). 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - незалежний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Трипольський Георгій Олегович 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

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

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

рацій. 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

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

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

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

партаменту з корпоративних активів 

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на безоплатній основі. Таким чином членам Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не 

виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.  

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

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

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

Г.О. акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 25 років. 

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

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

перспективних корпоративних проектів Управління корпоративних прав Департаменту з корпоративних 

активів. 

Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:  

1) Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу перспективних корпоративних проектів Управління 

корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

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

ційний код юридичної особи: 35142308). 

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

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



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

юридичної особи: 00186520). 

3) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИ-

ЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"  - представник акціонера EXSEED ІNVESTMENTS LІMІTED 

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

ційний код юридичної особи: 00190928). 

4) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИ-

ЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" - представник акціонера MOSFІLІA ІNVESTMENTS LІMІTED 

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

тифікаційний код юридичної особи: 00190911). 

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

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

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

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

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

33114771). 

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

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

8) За сумісництвом обіймає посаду спеціаліста відділу депозитарної діяльності ТОВ 

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

ний код юридичної особи: 34412655). 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - незалежний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Юрченко Ігор Петрович 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

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

вознавство та здобув кваліфікацію юриста. 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

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

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

ління з корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів  

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на безоплатній основі. Таким чином членам Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" винагорода не 

виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.  

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

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

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

ціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 29 років. 

 



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

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

правам Департаменту з корпоративних активів. 

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

Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:  

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

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

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

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

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

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

3) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИ-

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

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

4) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИ-

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

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

5) Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦТЕХНІКА"  

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

особи: 04590228). 

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

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

тифікаційний код юридичної особи: 34412655). 

 

1. Посада 

 Голова Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Костенко Сергій Олексійович 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

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

гійне виробництво та здобув кваліфікацію інженер-механік. 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

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

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

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

винагороди, в тому числі у натуральній формі.   

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

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

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

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 32 роки. 

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

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



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

ксу з машинобудування.  

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

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

Голови Правління. 

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

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

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Горяний Костянтин Іванович 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

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

лургійне обладнання та здобув кваліфікацію спеціаліст інженерної механіки 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

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

НТЗ" 

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

нкціональних обов'язків членом Правління здійснюється на безоплатній основі.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рмі.   

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

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

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

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 24 роки. 

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

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

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

ного інженера ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

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

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 



 Горяний Євгеній Анатолійович 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

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

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

5. Стаж роботи (років) 

 21 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник Ремонтного цеху 

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рмі.   

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

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

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

ціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 21 рік. 

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

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

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

вання; 

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

таткування; 

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

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

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Каряка Микола Вячеславович 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

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

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

нерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" за спе-

ціальністю управління персоналом та економіка праці та здобув кваліфікацію спеціаліст з управління 

персоналом та економіки праці. 



 

5. Стаж роботи (років) 

 37 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

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

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рмі.   

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

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

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

ціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 37 років. 

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

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

пеки; 

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

ник директора з економічної безпеки; 

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

ВТОРМЕТ", директор з безпеки;  

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

Управління з економічної безпеки. 

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

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Новохатній Володимир Акимович 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

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

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

5. Стаж роботи (років) 

 42 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник колесопрокатного цеху 

7. Опис 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рмі.   

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

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

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

прийнято рішення про обрання заступником Голови Правління. 

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

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 42 роки. 

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

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

ПАЙП НТЗ"), начальник колесопрокатного цеху. 

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

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Портретний Олег Іванович 

3. Рік народження 

 1962 

4. Освіта 

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

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

верситет за спеціальністю економіка підприємства та здобув кваліфікацію бакалавра, економіста. 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

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

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

рмі.   

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

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

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

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 40 років. 

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

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

но-господарських питань. 

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

ративного забезпечення. 

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

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Рослик Олександр Вадимович 

3. Рік народження 

 1969 

4. Освіта 

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

локомотиви та здобув кваліфікацію інженер-механік 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, директор технічний Служби директора технічного 

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рмі.   

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

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

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

ціями Товариства не володіє. 



Загальний стаж роботи 33 роки. 

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

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

продукції Департаменту технології продукції Управління з якості Служби операційного директора; 

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

залізничної продукції; 

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

ректора технічного. 

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

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Соколова Ірина Володимирівна 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

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

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

здобула кваліфікацію інженер-металург. У 2006 році закінчила факультет підготовки та перепідготовки 

Придніпровської державної  академії будівництва та архітектури та здобула кваліфікацію спеціаліста з 

обліку і аудиту. 

5. Стаж роботи (років) 

 41 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, головний бухгалтер 

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

формі.   

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

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

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

ціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 41 рік. 

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

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

ПАЙП НТЗ"), головний бухгалтер; 

2) з 03.09.2013р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "КЛВ УКРАЇНА" (попереднє най-

менування - ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН"), головний бухгалтер. 



 

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

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

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

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Стеценко Олександр Сергійович 

3. Рік народження 

 1984 

4. Освіта 

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

нологія машинобудування та здобув кваліфікацію магістр інженерної механіки 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник Ремонтно-механічного цеху 

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рмі.   

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

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

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

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 18 років. 

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

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

цеху. 

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

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Старокінь Юрій Володимирович 

3. Рік народження 

 1976 

4. Освіта 

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



шинобудування та здобув кваліфікацію бакалавр 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник Транспортного цеху  

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рмі.   

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

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

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

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 27 років. 

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

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

ртного цеху; 

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

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

ниці Транспортного цеху; 

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

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

 

1. Посада 

 Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Яновський Олексій Євгенович 

3. Рік народження 

 1984 

4. Освіта 

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

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

національний університет за спеціальністю банківська справа та здобув кваліфікацію економіст. У 2009 

році закінчив Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України за спеціальністю управління проектами та здобув ква-

ліфікацію керівник проектів та програм. 

5. Стаж роботи (років) 

 15 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-



ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, комерційний директор 

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рмі.   

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

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

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

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 15 років. 

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

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

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

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

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

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

служби закупівель та логістики ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

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

тики ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

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

закупівель та логістики ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". 

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

НТЗ". 

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

півель та логістики ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

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

дичної особи: 33668606) 

 

1. Посада 

 Голова Ревізійної комісії 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Малевська Єлизавета Юріївна 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 Вища. У 2002 році закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю 

економічна кібернетика та здобула кваліфікацію економіст-математик 

5. Стаж роботи (років) 

 19 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 33668606, 



старший економіст Економічного відділу Економічного управління Фінансово-економічної служби  

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 19 років. 

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

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

логії Відділу консолідації Економічного управління Фінансово-економічної служби; 

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

сово-економічного відділу;  

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

чного відділу Економічного управління Фінансово-економічної служби; 

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

мічного відділу Економічного управління Фінансово-економічної служби. 

Посадова особа обіймає посаду старшого економіста Економічного відділу Економічного управ-

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

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

каційний код юридичної особи: 33668606). 

 

1. Посада 

 Член Ревізійної комісії 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Коваленко Володимир Сергійович 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

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

і аудит та здобув кваліфікацію магістр 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", 

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

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

акціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 16 років. 

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

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

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

тва; 



2) З 24.09.2018р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", провідний спеціаліст 

відділу міжнародної звітності Бухгалтерії Фінансово-економічної служби. 

Посадова особа обіймає посаду провідного спеціаліста відділу міжнародної звітності Бухгалтерії 

Фінансово-економічної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифі-

каційний код за ЄДРПОУ 33517151). 

 

1. Посада 

 Член Ревізійної комісії 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ревка Катерина Іванівна 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

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

і аудит та здобула кваліфікацію спеціаліст економіки і підприємництва 

5. Стаж роботи (років) 

 19 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, провідний економіст Економічного відділу 

7. Опис 

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

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

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

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

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

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

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

ми Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 19 років. 

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

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

хів Економічного відділу; 

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

відділу; 

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

мічного відділу Економічного управління Фінансово-економічної служби. 

Посадова особа обіймає посаду провідного економіста Економічного відділу Економічного уп-

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

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

нтифікаційний код юридичної особи: 33668606).  

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Соколова Ірина Володимирівна 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

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

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

здобула кваліфікацію інженер-металург. У 2006 році закінчила факультет підготовки та перепідготовки 

Придніпровської державної  академії будівництва та архітектури та здобула кваліфікацію спеціаліста з 

обліку і аудиту. 



5. Стаж роботи (років) 

 41 

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

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБО-

ПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, головний бухгалтер 

7. Опис 

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

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

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

розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі.   

Призначена на посаду головного бухгалтера наказом по підприємству від 05.03.2004 року 

№321/к. 

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

ціями Товариства не володіє. 

Загальний стаж роботи 41 рік. 

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

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

ПАЙП НТЗ"), головний бухгалтер; 

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

тер. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата виник-

нення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн) 

Відсоток від корис-

тування коштами 

(відсоток річних) 

Дата пога-

шення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними папера-

ми) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в кор-

поративні права (за кожним видом): 
X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 75 979 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 12 967 386 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 13 043 365 X X 

Опис Зобов'язання визнаються підприємством, якщо їхня оцінка може бути 

вірогідно визначена й існує імовірність зменшення економічних вигод у 

майбутньому внаслідок їхнього погашення. Інші зобов'язання включа-

ють в себе: довгострокові зобов'язання - 2 433 119 тис.грн., довгостроко-

ві забезпечення - 674 872 тис.грн., кредиторську заборгованість за това-

ри , роботи, послуги - 960 670 тис грн., за розрахунками зі страхування - 

3 949 тис.грн., з оплати праці - 16 303 тис грн., за одержаними авансами - 

1 889 449 тис грн.; поточні забезпечення - 292 258 тис.грн., інші поточні 

зобов'язання - 3 973 934 тис. грн., поточні довгострокові зобов'язання - 2 

460 608 тис.грн. 

У розділі "Кредити банку" відсутня інформація тому, що Товариство не 

має цих зобов'язань. 

У розділі "Інформація про зобов'язання емітента відсутня наступна ін-

формація: - у підрозділі "Зобов'язання за цінними паперами", а саме за 

облігаціями; за іпотечними цінними паперами; за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним випуском), за векселями (всього) та за іншими цін-

ними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) відсутня 

інформація про зобов'язання емітента, тому що Товариство не має цих 

зобов'язань на підставі того, що Товариство не здійснювало випусків 

вище перелічених цінних паперів. У розділі "Інформація про зобов'язан-

ня емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за ко-

жним видом)" відсутня інформація про зобов'язання емітента за фінан-

совими інвестиціями в корпоративні права тому, що Товариство не має 

цих зобов'язань. 

 

 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

 

№ 

з/п 

Основні 

види про-

дукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній фо-

рмі (фізична оди-

ниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої проду-

кції 

у натуральній фо-

рмі (фізична оди-

ниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої про-

дукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Суцільнока-

тані залізнич-

ні колеса 

13 799 740 406 95 15 102 772 817 77 

2 Осі та осьова 

заготовка 

640 42 056 5 0 0 0 

3 Колісні пари 0 0 0 2 806 194 161 19 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матеріальні витрати 6,7 

2 Інші витрати 40,8 

3 Витрати на оплату праці 52,5 

 



VІІ. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата реєст-

рації випу-

ску 

Номер сві-

доцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій-

ний номер  

Тип цінного 

папера 

Форма існуван-

ня та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість (грн) 

Кількість 

акцій (шт.) 

Загальна но-

мінальна вар-

тість (грн) 

Частка у ста-

тутному ка-

піталі (у від-

сотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18.05.2010 201/1/10 Національна комісія з 

цінних паперів та фон-

дового ринку 

UA4000067839 Акція проста 

бездокумен-

тарна іменна 

Електронні 

іменні 

0,25 400000000 100000000 100 

Опис 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА.  

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

іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.  

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

риємства "Нижньодніпровський трубопрокатний завод імені Карла Лібкнехта" 

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

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

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

"Нижньодніпровський трубопрокатний завод"). 

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

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

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

управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  

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

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

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

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

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

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

льйонів вісімдесят дві тисячі сімсот п'ятдесят) гривен. 

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

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

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

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

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

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

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

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

вих коштів. 

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

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

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



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

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

ними цінними паперами.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



VІІІ. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 

 
1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 32896971 

4. Місцезнаходження 

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

5. Опис 

Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Нижньодніпровський тру-

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

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

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

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

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

загального розміру статутного капіталу створюваного Товариства. 

Учасники Товариства мають право: 

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

вом України; 

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

- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; 

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

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

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

раїни; 

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

та на умовах,  встановлених цим Статутом та законодавством України; 

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

торами, або його вартість.  

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

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

Товариства. 

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

Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам.   

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

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

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

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

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

ток у статутному капіталі Товариства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 34984027 

4. Місцезнаходження 

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

5. Опис 

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

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

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

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

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

відсотковому співвідношенні дорівнює 39% від загального розміру статутного капіталу створюваного 

Товариства. 

Кожний учасник ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" має право: 

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

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

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

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

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

5) призначити і відкликати своїх представників на Збори учасників; 

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

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

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

ти вирішується зборами Учасників Товариства. 

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

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

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

часток у статутному капіталі Товариства. 

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

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

Товариства. 

 

 

 

 



X. Інформація про вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 
Дата прий-

няття рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова вар-

тість майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за да-

ними останньої 

річної фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартос-

ті майна або 

послуг, що є 

предметом пра-

вочину, з варті-

стю активів емі-

тента за даними 

останньої річної 

фінансової звіт-

ності (у відсот-

ках) 

Предмет право-

чину 

Дата вчинення 

правочину 

Дата розміщення інфо-

рмації про прийняття 

рішення щодо надання 

згоди на вчинення зна-

чних правочинів у за-

гальнодоступній інфо-

рмаційній базі даних 

Національної комісії з 

цінних паперів та фон-

дового ринку або через 

особу, яка провадить 

діяльність з оприлюд-

нення регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового 

ринку  

URL-адреса сторінки 

власного веб-сайту това-

риства, на якій розміще-

на особлива інформація 

про прийняття рішення 

щодо надання згоди на 

вчинення значних пра-

вочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 28.04.2022 Наглядова рада 2 512 733,066 17 777 909 14,13 постачання 

Споживачу 

природного 

газу 

28.04.2022 25.08.2022 https://ntrp.іnterpіpe.bіz/

іnvestors/rozakrutіe_іnf

ormacіі/osobluva_іnf_pr

o_tovarіstvo/ 

Опис: 

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 28 

квітня 2022 року (протокол засідання №947), прийнято рішення про схвалення договору №NGT-C19 постачання природного газу від 01.03.2019 року та додаткових угод до нього, які 

укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Споживача, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", в якості Постачальни-

ка, предметом яких є постачання Споживачу природного газу.  

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2 512 733,066 тис. грн. 

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

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

14,13%. 

Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 5. 

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

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

 

Додатково Товариство повідомляє, що керуючись пунктом 2 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №161 від 13 березня 2022 року, з урахуванням реда-

кції Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" №2115-ІX від 03 березня 2022 року, яка діяла 

на дату прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" не здійснювало розкриття на ринках капіталу та подання до НКЦПФР цієї 

особливої інформації у порядку та строки, встановлені Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 року 

№2826.  

На виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного 

стану в Україні" №2463-ІX від 27 липня 2022 року здійснюється розкриття на ринках капіталу та подання до НКЦПФР особливої інформації, датою вчинення якої є 28 квітня 2022 

року. 



XІІ. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про за-

гальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кі-

лькість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 
Дата 

ре-

єст-

рації 

ви-

пуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний іде-

нтифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна номіна-

льна вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість голосу-

ючих акцій, права 

голосу за якими 

обмежено (шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результата-

ми обмеження таких 

прав передано іншій 

особі (шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

18.05.

2010 

201/1/10 UA4000067839 400 000 000 100 000 000 398 041 974 1 958 026 0 

Опис: 

Згідно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцій на 1 958 026 шт. акцій власники яких не уклали з обраною Товариством депозитарною установою 

договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, від-

критий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до пункту 10 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" 

№5178-VІ від 06.07.2012р. та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції з 11.10.2014 року не врахо-

вуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 



КОДИ 

Дата 30.06.2022 

Підприємство 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

Територія Дніпропетровська обл. за КАТОТТГ 
UA1202001001

0231764 

Організацій-

но-правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво труб, порожнистих профілів і 

фітингів зі сталі 
за КВЕД 24.20 

Середня кількість працівників: 2216 

Адреса, телефон: 49081 м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, (0562) 35-91-63 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.06.2022 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періо-

ду 

На кінець зві-

тного періоду 

1 2 3 4 

    І. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 3 882 3 409 

    первісна вартість 1001 31 111 31 241 

    накопичена амортизація 1002 ( 27 229 ) ( 27 832 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 251 818 351 410 

Основні засоби 1010 3 317 783 3 166 902 

    первісна вартість 1011 3 453 244 3 454 101 

    знос 1012 ( 135 461 ) ( 287 199 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 1 856 1 856 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом І 1095 3 575 339 3 523 577 

    ІІ. Оборотні активи    

Запаси 1100 693 432 592 968 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 9 971 443 10 189 849 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 271 443 310 898 

    з бюджетом 1135 96 842 246 765 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 478 478 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 523 787 2 560 929 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 620 368 36 607 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 25 255 14 826 

Усього за розділом ІІ 1195 14 202 570 13 952 842 

    ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 17 777 909 17 476 419 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періо-

ду 

На кінець зві-

тного періоду 

1 2 3 4 

    І. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100 000 100 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 1 283 897 1 204 031 

Додатковий капітал 1410 159 171 158 428 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 19 993 19 993 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 753 418 2 950 602 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом І 1495 5 316 479 4 433 054 

    ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 262 224 262 224 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 2 359 842 2 433 119 

Довгострокові забезпечення 1520 674 872 674 872 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 674 872 674 872 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом ІІ 1595 3 296 938 3 370 215 

    ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 2 290 836 2 460 608 

    товари, роботи, послуги 1615 834 872 960 670 

    розрахунками з бюджетом 1620 20 782 75 979 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 6 518 3 949 

    розрахунками з оплати праці 1630 25 576 16 303 

    одержаними авансами 1635 2 126 459 1 889 449 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 317 395 292 258 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 3 542 054 3 973 934 

Усього за розділом ІІІ 1695 9 164 492 9 673 150 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 17 777 909 17 476 419 

Примітки: Проміжна фінансова звітність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2-й квартал 2022 р. не була переві-

рена аудитором (аудиторською фірмою). 

 

Керівник    Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

Головний бухгалтер   Ірина СОКОЛОВА 



КОДИ 

Дата 30.06.2022 

Підприємство 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за перше півріччя 2022 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний пе-

ріод 

За аналогічний 

період попе-

реднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, пос-

луг) 
2000 2 388 393 4 175 682 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених пре-

мій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2 189 494 ) ( 3 715 046 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 198 899 460 636 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зо-

бов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 1 132 471 3 647 035 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за спра-

ведливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сіль-

ськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподатку-

вання 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 131 629 ) ( 167 002 ) 

Витрати на збут 2150 ( 270 390 ) ( 299 665 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 119 903 ) ( 3 605 046 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 0 35 958 

    збиток 2195 ( 190 552 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 127 667 408 031 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 197 541 ) ( 233 899 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 622 256 ) ( 41 111 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 0 168 979 

    збиток 2295 ( 882 682 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -5 398 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після опода-

ткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 0 163 581 

    збиток 2355 ( 882 682 ) ( 0 ) 

 

ІІ. Сукупний дохід 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний пе-

ріод 

За аналогічний 

період попе-

реднього року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -79 866 1 221 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 26 206 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -79 866 27 427 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним дохо-

дом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -79 866 27 427 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -962 548 191 008 

 

ІІІ. Елементи операційних витрат 

 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний пе-

ріод 

За аналогічний 

період попе-

реднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 788 652 3 431 961 

Витрати на оплату праці 2505 211 160 318 349 

Відрахування на соціальні заходи 2510 46 314 69 276 

Амортизація 2515 152 722 168 873 

Інші операційні витрати 2520 675 141 3 798 300 

Разом 2550 2 873 989 7 786 759 

 

 

 

 

 

 

 



ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний пе-

ріод 

За аналогічний 

період попе-

реднього року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 400 000 000 400 000 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 400 000 000 400 000 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -2,206710 0,408950 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -2,206710 0,408950 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Проміжна фінансова звітність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2-й квартал 2022 р. не була переві-

рена аудитором (аудиторською фірмою). 

 

 

 

Керівник    Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

 

Головний бухгалтер   Ірина СОКОЛОВА 



КОДИ 

Дата 30.06.2022 

Підприємство 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За перше півріччя 2022 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний пе-

ріод 

За аналогічний 

період попе-

реднього року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 2 193 072 4 241 404 

Повернення податків і зборів 3005 138 512 236 299 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 9 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 661 125 963 794 

Надходження від повернення авансів 3020 9 457 26 838 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточ-

них рахунках 
3025 3 051 2 198 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 49 0 

Надходження від операційної оренди 3040 2 296 1 049 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1 072 038 4 363 416 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 030 790 ) ( 4 349 578 ) 

Праці 3105 ( 169 633 ) ( 244 011 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 79 093 ) ( 101 541 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 71 267 ) ( 142 825 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і збо-

рів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2 323 653 ) ( 689 395 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 923 701 ) ( 1 868 148 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 9 551 ) ( 715 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрак-

тами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 59 714 ) ( 2 357 088 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -587 802 81 706 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та ін-

шої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 3 669 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 2 043 ) ( 32 689 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та ін-

шої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 98 ) ( 100 539 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2 141 -129 559 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприєм-

стві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 3 260 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 45 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 15 273 ) ( 25 748 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємс-

тві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочі-

рніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -18 578 -25 748 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -608 521 -73 601 

Залишок коштів на початок року 3405 620 368 945 630 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 24 760 -20 963 

Залишок коштів на кінець року 3415 36 607 851 066 

Примітки: Проміжна фінансова звітність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2-й квартал 2022 р. не була переві-

рена аудитором (аудиторською фірмою). 

 

Керівник    Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

Головний бухгалтер   Ірина СОКОЛОВА 



КОДИ 

Дата 30.06.2022 

Підприємство 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕР-

ПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТ-

НИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

 

Звіт про власний капітал 
За перше півріччя 2022 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєст-

рований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатко-

вий капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозпо-

ділений 

прибуток 

(непокри-

тий зби-

ток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 100 000 1 283 897 159 171 19 993 3 753 418 0 0 5 316 479 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 100 000 1 283 897 159 171 19 993 3 753 418 0 0 5 316 479 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -882 682 0 0 -882 682 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -79 866 0 0 79 866 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) необорот-

них активів  

4111 0 -79 866 0 0 79 866 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного до-

ходу асоційованих і спільних 

підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



Виплати власникам  

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, на-

лежна до бюджету відповідно 

до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних (ці-

льових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених ак-

цій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених ак-

цій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вар-

тості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -743 0 0 0 0 -743 

Придбання (продаж) неконт-

рольованої частки в дочір-

ньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -79 866 -743 0 -802 816 0 0 -883 425 

Залишок на кінець року  4300 100 000 1 204 031 158 428 19 993 2 950 602 0 0 4 433 054 

Примітки: Проміжна фінансова звітність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2-й квартал 2022 р. не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою). 

 

Керівник    Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

Головний бухгалтер   Ірина СОКОЛОВА 



Примітки до фінансової звітності,  

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 

 

ПРИМІТКИ 

до проміжної фінансової звітності 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

за перше півріччя 2022 року 

 
 
ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСО-

ВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за перше півріччя 2022 року. 

 

1. Керівництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-

КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") несе відповідальність за підго-

товку фінансової звітності, що достовірно відображає фінансове становище Товариства станом на 30 червня 2022 

року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за перше півріччя 2022 року, згід-

но Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ) 

2. При підготовці фінансової звітності згідно МСФЗ керівництво несе відповідальність за: 

- вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування; 

- застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; 

- дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ в примітках до фінансової зві-

тності Товариства; 

- підготовку фінансової звітності згідно МСФЗ, виходячи із допущення, що Товариство продовжуватиме 

свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке продовження не буде правомірним; 

- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх відносин і операцій між пов'язаними сторонами; 

- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або ро-

зкриття; 

- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були або, можливо, будуть в найближчому 

майбутньому; 

- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені кері-

вництва. 

3. Керівництво Товариства також несе відповідальність за: 

- розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю; 

- ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства і стандартів бухгалтерського обліку України; 

- трансформацію фінансової звітності відповідно до стандартів МСФЗ; 

- вживання заходів в рамках своєї компетенції для захисту активів Товариства; 

- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 

 

 

Від імені керівництва ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ": 

 

 

 

 

 

Директор з фінансів та економіки____________________________ Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

 

 

Головний бухгалтер ______________________________ Ірина СОКОЛОВА 

 

 

 

 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.  

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТ-

НИЙ ЗАВОД" зареєстровано 28 грудня 1994 р. 

Юридична адреса Товариства 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 

Основними видами продукції є: 

- труби сталеві безшовні гарячодеформовані; 

- труби обсадні та муфти до них; 

- труби сталеві безшовні холоднодеформовані загального призначення, а також високої та особливо високої 

точності; 

- труби підшипникові; 

- суцільнокатані залізничні колеса; 

- залізничні бандажі; 

- залізничні осі; 

- колісні пари. 

Товариство є найбільшим в південно-східній частині Європи виробником і постачальником залізничної 

продукції, понад 100 типорозмірів цільнокатаних залізничних коліс різної конфігурації для грузових та пасажирсь-

ких вагонів, швидкісних експресів, електропоїздів в розмірному ряду зовнішніх діаметрів від 650 до 1225 мм, бан-

дажів для локомотивів, вагонів метрополітену, трамваїв та ін. 

Окрім того, завод виготовляє заготовки тягових шестерень для електровозів, колісні центри та іншу проду-

кцію для залізничного і муніципального транспорту. 

Середня кількість працівників на підприємстві за звітний період складала 2 216 осіб. 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - це сучасне підприємство, одне з найбільших у галузі на Україні, має сучасне 

обладнання, технології, способи забезпечення й контролю якості коліс, бандажів, кільцевих виробів, а по виробни-

цтву деяких видів продукції - єдине в Україні. 

 

Основа підготовки  фінансової звітності. 

Представлена фінансова звітність  підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової 

звітності (далі – МСФЗ). 

Ця фінансова звітність є проміжною фінансовою звітністю Товариства станом на 30 червня 2022 року. 

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" також підготувало консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ для 

Товариства та його дочірнього підприємства за перше півріччя 2022 року. 

Фінансова звітність підготовлена у відповідності до принципів нарахування та історичної вартості, за ви-

нятком статті "Основні засоби", які обліковуються за справедливою вартістю. Випадки відхилення від принципу 

історичної вартості розкрито у відповідних розділах Приміток до проміжної фінансової звітності. 

Фінансова звітність Товариства  підготовлена на підставі послідовного дотримання облікової політики. 

Фінансова звітність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" включає: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2022р. 

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І півріччя 2022р. 

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за І півріччя 2022р. 

- Звіт про власний капітал за І півріччя 2022р. 

- Примітки до проміжної фінансової звітності за перше півріччя 2022 року. 

Ця проміжна фінансова звітність підписана керівництвом 22.07.2022 року. 

 

Функціональна валюта та валюта подання. 

Ця фінансова звітність складена в національній валюті України, яка є функціональною валютою та валю-

тою подання звітності. Усі суми, відображені у фінансовій звітності подаються в тисячах гривень. 

 

Операційне середовище. 

21 лютого 2022 року президент Росії оголосив про визнання незалежності двох регіонів України - самопро-

голошених Донецької народної республіки та Луганської народної республіки, і наказав ввести війська у дві конт-

рольовані повстанцями східні області. Декілька країн у відповідь оголосили про введення санкції проти Росії.  

23 лютого 2022 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження 

надзвичайного стану.  

24 лютого 2022 року президент Росії оголосив про "спеціальну військову операцію" в Україні, що фактично 

означало початок навмисної, неспровокованої війни Російської федерації проти України. Російські війська негайно 

розпочали масштабний військовий наступ на Україну з повідомленнями про ракетні удари та вибухи у великих мі-

стах України. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в 

Україні" з 24 лютого 2022 року. Воєнний стан в Українi продовжено до 23 серпня 2022 року, у вiдповiдностi до За-

кону України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дiї воєнного стану в Укра-

їнi" вiд 22.05.2022р. № 2263-IХ.  



Через російське вторгнення починаючи з 24 лютого 2022 року широкі проблеми безпеки стали складними 

для подальшого стабільного розвитку економічного та фінансового сегментів в Україні, а операційне середовище з 

тих пір залишається ризикованим і з високим рівнем невизначеності. Враховуючи швидкий характер ситуації та 

непередбачуваність війни, для оцінки економічних наслідків, ймовірно, знадобиться час. Наразі уряд визначив 

пріоритетні витрати на оборону та соціальні витрати та продовжував виконувати свої зобов'язання щодо зовніш-

нього боргу. Компанії продовжують сплачувати податки, а гроші все ще циркулюють через фінансову систему кра-

їни.  

Протягом кінця лютого та березня російські окупаційні війська зосередили наступ на напрямках Київ, Хар-

ків, Чернігів, Миколаїв, Одеса, але так і не змогли захопити ці міста, проте контролюють Херсон та розпочали бло-

каду та штурм Маріуполя. Зазнавши фактичної поразки на полі бою в районі Києва російські окупаційні війська 

почали знищувати інфраструктуру України включно з медичними та освітніми закладами. Світова спільнота класи-

фікувала такі дії як воєнні злочини. Війна в Україні призвела до трагічної загибелі людей і страждань. Кількість 

біженців перевищує 6 мільйонів, понад 7 мільйонів людей є переміщеними особами в Україні, крім того, мають 

місце масштабні руйнування ключової інфраструктури в Україні. Бойовими діями, оточенням і тимчасовою окупа-

цією у різний час було охоплено близько 35% території України.  Завдяки звитязі оборонців України плани агре-

сора було зламано. Жоден обласний центр, крім Херсона, не був захоплений з 24 лютого. Наразі запеклі бої трива-

ють на сході України. Досі всі регіони обстрілюються ракетами. Війська ворога порушують усі правила та звичаї 

війни, у тому числі стосовно поводження з цивільним населенням. Вбито десятки тисяч мирних жителів, зруйнова-

но житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, вкрадено чи знищено запаси і майно людей та підпри-

ємств. 

Збройна агресія Російської федерації та російсько-українська війна має надзвичайно значні негативні нас-

лідки для економіки та промислового сектору України, масштаби яких продовжують збільшуватись. На дев’ять 

найбільш постраждалих регіонів припадає 30% національного ВВП. Багатьом підприємствам на цих територіях до-

велося призупинити свою роботу. Порушені транспортно-логістичні взаємозв'язки між регіонами, значної шкоди 

завдано інфраструктурі, загинули тисячі громадян України, а мільйони громадян стали біженцями. Все це матиме 

довгострокові наслідки для економіки України. За оцінками міжнародних аналітичних центрів та представників 

НБУ зниження ВВП за підсумками 2022 року може досягти 33- 40%, а інфляція за оцінками НБУ перевищить 30% 

за підсумками року. Державний бюджет України за перше півріччя 2022 року виконано з дефіцитом 405 млрд гри-

вень, при чому в червні дефіцит загального фонду держбюджету зріс до 135 млрд гривень зі 113 млрд гривень у 

травні та 90 млрд гривень у квітні. 

Більш точна оцінка впливу воєнних дій на економіку ускладнена тим, що у період дії воєнного стану та 

протягом трьох місяців після його завершення органи державної статистики України призупинили оприлюднення 

статистичної інформації, за винятком індексу споживчих цін. 

Валютний ринок в Україні працює в режимі значних обмежень, які були запроваджені в умовах воєнного 

стану, а банкам фактично заборонено здійснювати торгівлю валютними цінностями, крім низки випадків. Більшість 

угод на міжбанківському ринку відбувається за участі Національного банку - як на купівлю, так і на продаж валюти. 

З початку війни курс гривні зафіксували на рівні 24 лютого 2022 року (29,25 UAN/USD) і він зберігався на незмін-

ному рівні до кінця звітного періоду.  

З початку воєнного стану НБУ відклав ухвалення рішення щодо зміни розміру облікової ставки і зберігав її 

на рівні 10% річних, але у червні стрімко підвищив її на 15 п.п. до 25% річних. Метою переходу до більш жорсткої 

монетарної політики було збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і в 

результаті посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфля-

ційні процеси під час війни. Також НБУ розширив коридор процентних ставок за монетарними операціями з бан-

ками для того, щоб створити умови для пожвавлення міжбанківського ринку. 

Міжнародна підтримка України зростає завдяки спротиву Збройних сил, ефективній дипломатії та широ-

кому висвітленню подій у світових медіа. Основними механізмами підтримки є постачання зброї, фінансова та гу-

манітарна допомога, накладення санкцій на росію. За оцінкою Інституту світової економіки, на початок травня за-

гальна сума наданої та погодженої до відправки Україні зброї та військових товарів становила близько 30 млрд дол. 

Ключовою для активізації військової допомоги стала зустріч міністрів оборони понад 40 країн на авіабазі Рам-

штайн. Її учасники погодили надання Україні важкої зброї. У травні США ухвалили закон про ленд-ліз для України, 

аналогічний чинному за часів Другої світової війни, що пришвидшує поставки зброї. США погодили пакет допо-

моги Україні для боротьби з агресією росії на 40 млрд дол. Отримана зброя суттєво знижує витрати бюджету на 

фінансування воєнних потреб 

Партнери України надають і значні обсяги фінансової підтримки безпосередньо на фінансування бюджет-

них витрат. Суми кредитів МВФ, ЄС, ЄІБ, Світового банку та іноземних урядів від початку війни на середину чер-

вня перевищили 7 млрд дол. Сумарно надана і оголошена фінансова допомога – близько 30 млрд дол. До третини 

становлять безповоротні гранти, решта – кредити під низькі ставки та кредитні гарантії. Також обговорюються дії 

для запровадження для України “канікул” на сплату за зовнішнім боргом. Фінансові ресурси від партнерів є необ-

хідними для України через щомісячний дефіцит бюджету близько 5 млрд дол. та в умовах закритого доступу до 

зовнішніх приватних ринків капіталу.  



ЄС тимчасово скасував обмеження на український експорт, США – тарифи на сталь, із Великою Британією 

підписано угоду про скасування ввізних мит і тарифних квот, а Канада розширить угоду про вільну торгівлю. Кра-

їни-сусіди також надають доступ до власної транспортної інфраструктури, аби підтримати український експорт. 

Через різноманітні канали в різних формах стабільно надходить гуманітарна допомога. 

Нині зусилля країн-партнерів спрямовані на надання військової, фінансової та гуманітарної підтримки Ук-

раїні. Водночас санкціями стримується економічний потенціал росії. Наслідками війни для світової економіки буде 

помітне сповільнення виробництва та подальше пришвидшення інфляції. Для України відкриваються можливості 

поступу в євроінтеграції. 

 

Принцип безперервності діяльності. 

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Че-

рез кілька тижнів після початкової повномасштабної військової атаки бої тривають у кількох великих містах Укра-

їни та навколо них. Російські атаки націлені на руйнування цивільної інфраструктури по всій Україні, включаючи 

лікарні та житлові комплекси. 

Президент України підписав Указ №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні". Воєнний стан в 

Українi продовжено до 23 серпня 2022 року, у вiдповiдностi до Закону України "Про затвердження Указу Президе-

нта України "Про продовження строку дiї воєнного стану в Українi" вiд 22.05.2022р. № 2263-IХ.  

Війна в Україні спричинила жертви серед мирного населення та руйнування цивільної інфраструктури, 

змушуючи людей залишати свої домівки в пошуках безпеки, захисту та допомоги.  Кількість біженців перевищила 

6 мільйонів, понад 7 мільйонів людей є переміщеними особами в Україні, крім того, мають місце масштабні руйну-

вання ключової інфраструктури в Україні. Надалі ключовим ризиком є затягування війни навіть у разі локалізації 

бойових дій. Це визначатиме необхідність тривалої роботи економіки в екстремальних умовах, загрожуватиме пог-

либленням її падіння та збільшуватиме потребу в допомозі від партнерів. Посилюватиметься вплив війни і на сві-

тову економіку. Оскільки війна триває, точні показники шкоди українській економіці неможливо достовірно оці-

нити, але, за оцінками Світового банку, військові дії призведуть до серйозного скорочення ВВП. Керівництво оці-

нило вплив поточних обставин на діяльність Товариства  та дійшло висновку, що основними потенційними ризи-

ками для Товариства та її прибутковості на достатньому рівні є наступні: 

- фізична втрата або пошкодження активів внаслідок бойових дій; 

- порушення транспортної інфраструктури, що унеможливлює доставку вантажів від постачальників до 

споживачів; 

- зниження платоспроможного попиту на продукцію Товариства; 

- кредитні збитки за дебіторською заборгованістю; 

- брак працівників через високий рівень мобілізації до Збройних Сил. 

Керівництво переглянуло свої прогнози продажів та оцінки грошових потоків, враховуючи очікуване зни-

ження виробництва та оборотного капіталу, що відображає зміни в операційному середовищі, описаному вище. На 

підставі проведеного аналізу керівництво дійшло висновку, що Товариство матиме достатні грошові потоки для 

погашення своїх зобов’язань у ході звичайної діяльності в осяжному майбутньому. Таким чином, керівництво То-

вариства вважає, що принцип безперервності діяльності є прийнятним для складання цієї фінансової звітності. 

Однак масштаби та вплив війни на важливі припущення в основі планів керівництва та майбутній фізичний 

стан активів Товариства, наразі непередбачувані. Водночас терміни припинення військового вторгнення Російсь-

кою Федерацією та його наслідки залишаються невизначеними. Таким чином, керівництво Товариства вважає, що 

існує суттєва невизначеність, яка може викликати суттєві сумніви щодо здатності Товариства продовжувати свою 

діяльність і, отже, Товариство може бути не в змозі реалізувати свої активи та погасити свої зобов’язання за умов 

звичайного ведення бізнесу. 

Станом на дату підписання цієї фінансової звітності товарно-матеріальні запаси та інші активи Товариства 

не були пошкоджені та не знаходилися у районах активних бойових бій. Бізнес-процеси були реорганізовані, щоб 

пристосуватися до існуючих проблем і забезпечити безперервність діяльності Товариства. 

 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ. 

 

Перерахунок іноземних валют. 

Операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом, 

що діє дату здійснення операції (на дату визнання активів). Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній 

валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсом, що діє дату балансу. Всі курсові різниці, що виника-

ють від такого перерахунку, відображаються у прибутках та збитках. Немонетарні статті, які оцінюються за первіс-

ною вартістю в іноземній валюті, обліковуються за курсом, діючим на початок дня дати їх виникнення. 

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

сом, що діє на дату визначення справедливої вартості. 

 

 

 



Основні засоби. 

Після первинного визнання за собівартістю основні засоби оцінюються за справедливою вартістю на дату 

переоцінки за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.  

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

вою вартістю переоціненого активу та його балансовою вартістю. При проведенні переоцінки основних засобів, 

накопичена амортизація елімінується проти первісної вартості об’єкту і така чиста вартість порівнюється із перео-

ціненою вартістю об’єкта. 

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

ду та накопичується в складі резерву з переоцінки в складі власного капіталу в балансі, за винятком сум, що ком-

пенсують зменшення вартості активу, раніше відображеного у прибутках та збитках. В цьому випадку сума збіль-

шення вартості такого активу відображається у прибутках та збитках. Зменшення балансової вартості відобража-

ється у звіті про сукупний дохід за винятком випадків, коли зменшення балансової вартості компенсує попередні 

збільшення балансової вартості цих же активів і відображається через зменшення резерву переоцінки. Дооцінка 

основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобів 

пропорційно нарахованій амортизації. Після вибуття активу відповідна сума, включена до резерву переоцінки, пе-

реноситься до складу нерозподіленого прибутку. 

Первісна вартість основного засобу складається з ціни придбання або вартості будівництва, інших прямих 

витрат для введення активу в експлуатацію, витрат на позики та очікуваних витрат на виведення активу з експлуа-

тації. Ціна купівлі або вартість будівництва основного засобу являє собою суму сплачених коштів та справедливу 

вартість іншої винагороди, понесеної в ході придбання основного засобу.  

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

дальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у зв’язку з вибуттям активу 

(розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються 

до прибутків та збитків за рік у якому актив був знятий з обліку. 

Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів аналізують-

ся наприкінці кожного звітного року й коригуються в разі необхідності. 

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом протягом корисного строку викори-

стання активу. Амортизація основних засобів розраховується з урахуванням таких термінів корисного використан-

ня активів: 

 

Будівлі  5-80 років 

Машини та обладнання  3-45 років 

Транспортні засоби та інші основні засоби 3-25 років 

Інструменти та інвентар       3-28 років 

Інші основні засоби         3-25 років 

 

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

або частини активу, витрат на діагностику та огляд. Коли актив або частина активу, що амортизується окремо, спи-

сується та заміщується іншим та, ймовірно, що Товариство в подальшому отримуватиме майбутні економічні ви-

годи від цього активу, то витрати капіталізуються. Якщо частина активу не обліковується як окремий компонент, то 

для оцінки балансової вартості заміщеного списаного активу використовується вартість активу, що заміщує існую-

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

 

Витрати на позики. 

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

активу капіталізуються протягом будівництва до моменту, коли активи стають придатними до їх запланованого 

використання (комерційного виробництва). У разі, якщо позика отримана спеціально для фінансування проекту, 

понесені процентні витрати капіталізуються як частина вартості створеного активу. У разі наявності у коротко-

строковому періоді надлишкових фінансових ресурсів від отриманої позики, дохід, що виникає від цих коштів ка-

піталізується та зменшує суму капіталізованих витрат за цією позикою. У разі, коли використані на фінансування 

конкретного проекту кошти складають частину позик загального призначення, сума відсотків до капіталізації роз-

раховується з використанням середньозваженої ставки всіх пов’язаних з проектом відсоткових позик Товариства за 

період. Всі інші витрати на позику відносяться до витрат періоду, коли вони понесені. 

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

позики. 

 

Нематеріальні активи. 

Нематеріальні активи в основному складаються з програмного забезпечення. Після первісного визнання 

нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених зби-

тків від знецінення. Терміни та методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового 

року. 



Амортизація нематеріальних активів розраховується прямолінійним методом протягом очікуваного терміну 

корисного використання, що оцінюється для кожного з типів нематеріальних активів окремо і становить від 2 до 9 

років. Строки і порядок амортизації нематеріальних активів аналізуються, як мінімум, наприкінці кожного звітного 

року. Балансова вартість нематеріальних активів переглядається на предмет зменшення корисності, коли події або 

зміни умов використання вказують на те, що балансова вартість таких активів не може бути відшкодована. 

 

Зменшення корисності нефінансових активів. 

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

тивів. За наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічного тестування Товариство визначає суму 

відшкодування активу. Сума відшкодування активу є більшою із двох величин: справедливої вартості активу або 

одиниці, що генерує грошові потоки, за мінусом витрат на реалізацію і цінності від його використання. 

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

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

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

вання, вважається, що корисність активу зменшилася, і його вартість списується до суми відшкодування. При оцін-

ці вартості використання, очікувані грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з використанням 

ставки дисконту до оподатковування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й ризики влас-

тиві цьому активу. При визначені справедливої вартості за мінусом витрат на реалізацію, використовується відпо-

відна модель оцінки.  

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

ного, вартість переоцінки якого відображалась у власному капіталі. У цьому випадку зменшення корисності активів 

визнається у власному капіталі (зменшення резерву переоцінки) у сумі, що не перевищує суму попередньої дооцін-

ки. 

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

знаний щодо активу раніше, вже не існує, або зменшився. При наявності таких ознак Товариство оцінює суму від-

шкодування активу. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, сторнується в 

тому випадку, якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми відшкодування активу з моменту 

визнання останнього збитку від зменшення корисності. У такому випадку балансова вартість активу збільшується 

до суми його відшкодування. Збільшена балансова вартість активу внаслідок сторнування збитку від зменшення 

корисності не повинна перевищувати балансову вартість (за мінусом амортизації), яку б визначили, якщо збитки від 

зменшення корисності активу не визнались в попередні роки. Сторнування збитку від зменшення корисності ви-

знається у прибутках та збитках за винятком випадків, коли актив відображається за переоціненою вартістю. У та-

ких випадках сторнування відображається як дооцінка. 

 

Фінансові активи. 

Фінансові активи первісно визнаються Товариством за справедливою вартістю плюс транзакційні витрати. 

Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток 

при початковому визнанні визнається лише тоді, коли існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, і 

при цьому справедлива вартість визначається за подібними угодами на ринку або методом оцінки, який базується 

на відкритих ринкових даних 

В подальшому фінансові активи оцінюються: 

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

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

Holdto Collectand Sell); або 

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

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

каційний тест характеристик контрактних грошових потоків фінансових активів (чи складають контрактні потоки за 

фінансовими активами лише погашення основної суми та відсотків за активом) та визначає бізнес-модель управ-

лення фінансовими активами. 

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання обох зазна-

чених нижче умов: 

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

одержання договірних грошових потоків (Holdto Collect);  

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

новної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

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

категоріями: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів, інша дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, фінансові інвестиції. 

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

дотримання обох зазначених нижче умов: 



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

вірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів (Holdto Collectand Sell);  

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

новної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

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

за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. 

Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Менеджмент має право на 

власний розсуд прийняти безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході подальших змін у 

справедливій вартості інвестиції в інструмент власного капіталу, який не утримується для продажу.  

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається фінансовим активом одноча-

сно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, коли Товариство набуває безумовне юри-

дичне право отримати грошові кошти, та оцінюється за справедливою вартістю в момент визнання.  

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості відноситься заборгованість дебіторів, яка не вклю-

чена в дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, але повинна відображатися у складі оборотних 

активів.  

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

активів) припиняється у випадку: 

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

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

на себе зобов’язання їх виплатити у повному обсязі третій особі без суттєвих затримок за угодою про передачу, і 

при цьому: 

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

- або Товариство не передало та не залишило в основному всі ризики та вигоди володіння активом, але 

припинило здійснювати його контроль. 

Коли Товариство передало права на одержання грошових коштів від активів або коли ним укладено угоду 

про передачу, але при цьому не передані і не утримані переважно всі ризики та вигоди від активу, а також не пере-

даний контроль над активом, актив визнається в межах безперервної участі Товариства в активі. У цьому випадку 

Товариство також визнає пов’язане з цим зобов’язання. Переданий актив та відповідне зобов’язання оцінюються на 

тій основі, що відображає права та обов’язки, які залишаються за Товариством. 

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

кредитного ризику за фінансовим активом на звітну дату та/або настання безпосереднього випадку знецінення, То-

вариство розраховує резерв під очікувані кредитні збитки на весь строк дії фінансового активу. Якщо станом на 

звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав суттєвого зростання з моменту первісного ви-

знання, то резерв під очікувані збитки розраховується Товариством виходячи з 12-місячних очікуваних кредитних 

збитків зі звітної дати. У випадку, якщо за такими активами контрактний строк дії є меншим за 12 місяців, то резерв 

визначається виходячи з очікуваних збитків протягом такого контрактного строку. 

Дебіторська заборгованість  у фінансовій звітності відображається за мінусом резерву під очікувані кре-

дитні збитки. 

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

ється на дату звітності з застосуванням матричного підходу класифікації дебіторської заборгованості у розрізі ок-

ремих її видів щодо строків її непогашення з використанням відповідної ставки відсотка для створення резерву. 

Ставка резервування для кожного строку непогашення визначається на підставі історичної інформації щодо про-

строчень та списань дебіторської заборгованості, але також враховує очікувані зміни в погашенні дебіторської за-

боргованості внаслідок макроекономічних змін, платоспроможності та поведінці дебіторів тощо. Товариство на 

регулярній основі (принаймні, раз на рік) здійснює аналіз актуальності застосованих ставок резервування та, за не-

обхідності, переглядає їх. 

У разі наявності ознак знецінення окремих сум дебіторської заборгованості резерв сумнівних боргів під та-

кі суми розраховується на підставі індивідуального розрахунку, що враховує обставини та можливість отримання 

коштів від цих контрагентів. 

Зміна балансової вартості резерву сумнівних боргів відображається у складі інших операційних витрат або 

доходів (відповідно для збільшення або зменшення резерву протягом звітного періоду). 

 

Фінансові зобов’язання. 

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

справедливою вартістю через прибуток та збиток, кредити та запозичення та деривативи. Товариство визначає кла-

сифікацію своїх фінансових зобов’язань при первісному визнанні. 

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

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

Після первісного визнання кредити та позики обліковуються за амортизованою вартістю з використанням 

методу ефективної ставки відсотку. 



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

зобов’язання за методом ефективної ставки відсотку. Амортизована вартість розраховується з урахуванням премії 

або дисконту, наданих при придбанні, та доходів чи витрат, що включаються у розрахунок ефективної ставки від-

сотку. Амортизація за методом ефективної ставки відсотку включається до фінансових витрат у звіті про сукупний 

дохід. 

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

гашення відповідного зобов’язання. 

При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же кредитором на 

суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, визнання первіс-

ного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій ва-

ртості зобов’язань у звіті про сукупний дохід. 

 

Запаси. 

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

ні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. 

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

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

тва: 

- при надходженні запасів; 

- при вибутті запасів; 

- на дату складання фінансової звітності. 

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

тість запасів є собівартістю запасів, яка складається з ціни придбання, суми ввізного мита та суми інших податків, 

витрат на транспортування, вартості робіт з навантаження та розвантаження, інших витрат, які безпосередньо 

пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вини придатні для використання у запланованих 

цілях. 

При відпуску запасів у виробництво, продажу  та іншому вибутті оцінку  проводити за  методом ФІФО, 

оцінка вибуття для незавершеного виробництва,  напівфабрикатів та готової продукції здійснюється за методом 

середньозваженої собівартості.     

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

нок: за собівартістю чи чистою вартістю реалізації. 

Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вира-

хуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва і реалізацію. 

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

- очікувана ціна їх продажу знизилася; 

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

- продукція (товари) частково втратили свою первісну вартість; 

- запаси іншим чином втратили первісно очікувану  економічну вигоду. 

Уцінка вартості запасів здійснюється шляхом створення резерву (забезпечення) знецінення запасів. 

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

реалізації. 

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

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

використовуються найбільш надійні ресурси, які є в наявності на дату оцінки: прайс-листи, тарифи, економічні  

огляди, дані аукціонів тощо. При цьому враховуються події після звітної дати, які надають додаткову інформацію 

про умови, які існували на кінець звітного періоду. У разі отримання інформації про реалізацію (чи майбутню реа-

лізацію) запасів по ціні нижче собівартості, такі запаси знецінюються до чистої вартості реалізації на дату балансу.  

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

варно-матеріальних цінностей, що підлягають уцінці за категоріями паливно-мастильних матеріалів, проволоки, 

заготовки та лому, а також проведенням їх уцінки займаються постійно діючі комісії по оцінці вартості. 

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

продукції, базується на ринковій ціні реалізації цієї готової продукції.  

Якщо на дату складання фінансової звітності собівартість запасів перевищує чисту вартість реалізації, То-

вариство здійснює знецінення запасів. Знецінення запасів визначається за кожним номенклатурним номером.  

 

Оренда. 

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналізі змісту 

угоди. При цьому на дату початку угоди потрібно встановити, чи залежить її виконання від використання конкре-

тного активу або активів, і чи переходить право користування активом у результаті цієї угоди. На початку строку 

оренди  Товариство як орендар визнає актив з права використання та орендне зобов'язання щодо оренди терміном 



більше 12 місяців та з вартістю орендованого активу, що перевищує межу 5,000 доларів за офіційним обмінним 

курсом НБУ на дату укладання договору. 

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

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

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

справедливу вартість на дату, коли можливість може бути реалізовано, щоб існувала обґрунтована впевненість на 

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

∙ строк оренди становить більшу частину строку економічної експлуатації базового активу, навіть якщо 

право власності не передається; 

∙ на дату початку дії оренди теперішня вартість орендних платежів дорівнює принаймні в основному всій 

справедливій вартості базового активу та 

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

здійснюючи значних модифікацій. 

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

ступає в якості орендодавця. 

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

ря, оскільки МСФЗ 16 передбачає уніфікований облік орендних операцій, в яких Товариство виступає в якості оре-

ндаря. 

 

Забезпечення. 

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

внаслідок минулої події, і існує імовірність, що для погашення зобов’язання відбудеться вибуття ресурсів, котрі 

втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути достовірно оцінена. В разі існування декількох 

аналогічних зобов’язань, імовірність вибуття ресурсів під час розрахунків визнається з урахуванням класу зо-

бов’язань загалом. Якщо Товариство передбачає отримання відшкодування деякої частини або всіх резервів, на-

приклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли 

отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у звіті про звіті 

про прибутки та збитки за вирахуванням відшкодування. Якщо сума резерву розраховується з використанням гро-

шових потоків, визначених для погашення існуючого зобов’язання, його балансова вартість є приведеною вартістю 

таких грошових потоків. 

 

Виплати працівникам. 

Витрати на заробітну плату, внески до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, опла-

чувані річні відпустки та лікарняні, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому відповідні 

послуги надавались працівниками Товариства. 

Товариство здійснює на користь своїх працівників передбачений законодавством єдиний соціальний внесок 

до пенсійного фонду України. Внесок розраховується як процент від поточної валової суми заробітної плати  та 

відноситься на витрати по мірі його здійснення. 

Товариство бере участь в обов’язковому державному пенсійному плану із встановленими виплатами, який 

передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпеч-

ними для здоров’я  умовами. Згідно з колективними угодами між Товариством та її працівниками, Товариство та-

кож має зобов’язання одноразових платежів своїм працівникам після виходу на пенсію за певних умов, а також 

платежів до ювілейних дат. 

Забезпечення, визнане в балансі у зв’язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами на звітну дату. 

Зобов'язання за пенсійним планом із встановленими виплатами розраховуються щороку незалежними актуаріями за 

методом прогнозованої умовної одиниці. Приведена вартість зобов’язання визначається шляхом дисконтування 

розрахункового майбутнього вибуття коштів із використанням ринкової доходності державних облігацій, строк 

погашення яких приблизно відповідає строку вказаного зобов’язання . 

Актуарні прибутки та збитки, які виникають у результаті досвіду внесення коригувань та змін в актуарні 

припущення, відносяться до інших сукупних доходів того періоду, у якому вони виникають. Витрати на вартість 

послуг минулих періодів визнаються у складі звіту про прибутки та збитки. 

 

Доходи. 

При укладанні контракту Товариство оцінює товари чи послуги, обіцяні в контракті з замовником, і визна-

чає їх як зобов'язання до виконання, які можуть бути представлені як:  

1) товари чи послуги (або сукупність товарів чи послуг), які є різними;  

2) серія окремих товарів або послуг, які є по суті однаковими та мають однакову схему передачі замовнику. 

Дохід від реалізації товарів/ послуг визнається коли (або у міру того, як) Товариство задовольняє зо-

бов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу клієнтові. Актив передається, коли (або у міру 

того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.  



Товариство передає контроль над товаром або послугою з плином часу, і, отже, задовольняє зобов’язання 

щодо виконання та визнає дохід з часом, якщо виконується один з таких критеріїв:  

- клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Товариством  у процесі виконання;  

- виконання Товариством договору створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене виробництво), 

який контролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу; 

- виконання Товариством договору не створює активу з альтернативним використанням для Товариства і 

Товариство має юридично обов’язкове право на отримання платежу за виконання, завершене до сьогодні. 

У всіх інших випадках дохід визнається в певний момент часу, коли  зобов’язання щодо виконання повні-

стю виконано. 

Дохід (виручка) Товариства включає: 

- дохід від продажу готової продукції за прямим договорами; 

- дохід від продажу готової продукції за договорами комісії; 

- дохід пов’язаний з наданням послуг. 

Дохід від реалізації визнається в сумі грошової винагороди, на яку Товариство очікує мати право в обмін на 

передачу домовлених товарів чи послуг (задоволення зобов’язань до виконання за контрактом).  

Дохід від реалізації визнається у звіті про фінансовий результат за вирахуванням податку на додану вар-

тість, інших непрямих податків і очікуваних знижок (якщо такі пропонуються). 

Товариство проводить оцінку своїх доходів за спеціальними критеріями, за якими визначається, чи вона 

виступає як принципал або агент.  

Процентні доходи визнаються при нарахуванні процентів (з використанням методу ефективного відсотка, 

який являє собою відповідну ставку, яка застосовується для дисконтування очікуваних майбутніх надходжень гро-

шових коштів протягом очікуваного строку корисної служби фінансового інструменту до балансової вартості фі-

нансового активу). Процентний дохід включається до фінансового доходу у звіті про сукупний дохід. 

 

Податок на прибуток. 

Податок на прибуток відображений у фінансовій звітності відповідно до положень податкового законодав-

ства, що діють або оголошені на звітні дати. Податок на прибуток включає поточний та відстрочений податок і ви-

знається у прибутках та збитках, якщо тільки він не стосується операцій, що визнаються в тому ж або іншому пері-

оді у іншому сукупному доходу або у капіталі. 

Поточний податок являє собою суму, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або відш-

кодована ними виходячи із сум оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. У 1 квар-

талі 2021 року та 1 кварталі 2022 року ставка податку на прибуток була на рівні 18%. Менеджмент періодично 

здійснює оцінку статей, що включені до податкових декларацій, і нараховує, в разі необхідності, забезпечення, в 

ситуаціях, де можливе неоднозначне тлумачення вимог законодавства. 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на балансову дату по всіх 

тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю, відображеною для 

цілей фінансової звітності. 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, за винят-

ком: 

- ситуацій, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає від первісного визнання гудвілу, активу чи 

зобов’язання від господарської операції, яка не є об’єднанням підприємств, та під час здійснення операції не впли-

ває ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та 

- щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, коли мож-

на контролювати час сторнування тимчасової різниці, й існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнова-

на в найближчому майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць та перенесених 

на наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків, у сумі майбутнього 

ймовірного оподатковуваного прибутку, проти якого можна використати неоподатковувані тимчасові різниці, а 

також перенесені на наступні періоди невикористані податкові активи та невикористані податкові збитки, за виня-

тком: 

- ситуацій, коли відстрочений податковий актив, пов’язаний з неоподатковуваними тимчасовими різницями 

від первісного визнання активу чи зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням підприємств, та під 

час здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); і 

- щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, за 

винятком ситуацій, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і 

буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю. 

На кожну звітну дату Товариство переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і змен-

шує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього оподатковуваного прибутку, 

що дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податкового активу. Невизнані раніше від-

строчені податкові активи переоцінюються Товариством на кожну дату балансу і визнаються тоді, коли виникає 



ймовірність одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений 

податковий актив. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками, застосування яких 

очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашенні зобов’язання, на основі діючих або оголо-

шених (і практично прийнятих) на дату балансу податкових ставок і положень податкового законодавства. 

Відповідно до положень Податкового кодексу України ставка податку на прибуток з 1 січня 2022 р. - 18%. 

Відстрочений податок, що стосується статей, визнаних безпосередньо у капіталі, визнається у складі іншо-

го сукупного доходу в звіті про сукупний дохід. 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку при наявності 

повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, що 

виникають у одного суб’єкта господарювання та в межах компетенції одного податкового органу. 

 

Умовні зобов’язання. 

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності за виключенням випадків, коли існує висока 

ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде необхідним вибуття ресурсів, що втілюють у собі економіч-

ні вигоди, і можна достовірно визначити суму цього вибуття. Інформація про умовні зобов’язання розкривається, за 

винятком випадків, коли ймовірність вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є низькою.  

 

Інвестиції в дочірні підприємства. 

Дочірні підприємства – це підприємства, у яких ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" володіє більше ніж половиною 

прав голосу або повноваженням визначати фінансову і операційну політику підприємства згідно зі статутом чи до-

говором з метою отримання економічних вигід. Наявність та вплив прав голосу розглядаються при оцінці контролю 

Товариством над іншим підприємством. В окремій фінансовій звітності Товариство відображає інвестиції в дочірні 

підприємства за методом участі в капіталі. 

 

Оцінка справедливої вартості. 

Товариство оцінює фінансові інструменти (похідні інструменти) та нефінансові активи (основні засоби та 

інвестиційну нерухомість) за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажу активу чи сплачена при передачі зо-

бов’язання у ході звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка передбачає, що угода з метою 

продажу активу чи зобов’язання здійснюється на ринку, який є основним для даного активу чи зобов’язання, чи при 

відсутності основного ринку, на ринку, який є найбільш вигідним у відношенні до даного активу чи зобов’язання. 

У Товариства має бути доступ до основного чи найбільш вигідного ринку. 

Справедлива вартість активу чи зобов’язання оцінюється з використанням допущень, які використовуються 

учасниками ринку при встановленні ціни на актив чи зобов’язання за умовою, що учасники ринку діють у своїх 

найкращих економічних інтересах. 

Оцінка справедливої вартості нефінансового активу приймає до уваги можливість учасника ринку генеру-

вати економічні вигоди або з метою найкращого чи найбільш ефективного використання активу, чи з допомогою 

продажу іншому учаснику ринку, який би використовував даний актив найкращим чи найбільш ефективним спо-

собом. 

Усі активи чи зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю чи справедлива вартість яких розк-

ривається у фінансовій звітності, класифікуються за ієрархією справедливої вартості на підставі даних найбільш 

низького рівня, який є значним для оцінки справедливої вартості в цілому: 

Рівень 1 – Цінові котирування активних ринків для ідентичних активів чи зобов’язань 

Рівень 2 – Модель оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які віднесено до 

найбільш низького рівня, є  прямо чи побічно спостерігаються на ринку 

Рівень 3 – Моделі оцінки, у яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які віднесено до 

найбільш низького рівню ієрархії, не спостерігаються на ринку. 

 

3. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ. 

 

Підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФЗ потребує від керівництва використання профе-

сійних суджень, оцінок та суджень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, доходів та витрат, а також 

на включенні у звітність пояснення відносно умовних активів та зобов’язань.  

судження та оцінки відносяться, в основному, до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцінки 

запасів, визнання та оцінки забезпечень, ймовірності отримання майбутніх економічних вигод. Ці оцінки базуються 

на інформації, що була відома на момент складання фінансової звітності. Вони визнаються на основі найбільш ймо-

вірного сценарію майбутнього розвитку бізнесу Товариства (включаючи бізнес-середовище). Оцінки і умови регу-

лярно переглядаються. У зв’язку з похибкою, яка притаманна таким припущенням та оцінкам, фактичні результати, 

які буде включено у звітність в майбутніх періодах, можуть відрізнятися від поточних оцінок. Як тільки стає відома 



нова інформація, яка впливає на оцінки, різниці відображаються у Звіті про сукупний дохід і змінюються припу-

щення. 

Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Товариства також використовує професійні 

судження при застосуванні облікової політики. 

Професійні судження, які найсуттєвіше впливають на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та 

оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом на-

ступного фінансового року, включають: 

 

Переоцінка основних засобів. 

Загальна переоцінка основних засобів була проведена Товариством станом на 31.12.2021 року. Мета перео-

цінки основних засобів – привести залишкову вартість об'єктів основних засобів у відповідність з їх вартістю на 

ринку, що забезпечить відображення більш достовірних даних про фінансовий стан підприємства в його фінансовій 

звітності.   

 

Строки корисного використання основних засобів.  

Основні засоби Товариства амортизуються з використанням прямолінійного методу протягом очікуваних 

строків їх корисного використання, які базуються на бізнес-планах керівництва та операційних оцінках. Фактори, 

які можуть вплинути на оцінку строків корисного використання активів та їх залишкової вартості, включають зміни 

в технологіях, зміни регуляторних актів та законодавства, непередбачені проблеми з експлуатацією. Товариство 

переглядає строки корисного використання основних засобів на кінець кожного річного звітного періоду.  Перег-

ляд базується на поточному стані активів та очікуваному періоді, протягом якого вони продовжуватимуть прино-

сити економічні вигоди для Товариства. Будь які зміни строків корисного використання відображаються на перспе-

ктивній основі від дати змін 

 

Ризики, пов’язані з виконанням вимог податкового законодавства та інших нормативних актів. 

Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльнос-

ті, включаючи правила валютного й митного контролю, продовжують змінюватись. Положення законів і нормати-

вних актів часто є нечіткими, а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і центральних органів 

влади, а також інших державних органів. Випадки суперечливих тлумачень законодавства непоодинокі. Керівниц-

тво вважає, що його тлумачення положень законодавства, які регулюють діяльність Товариства є правильним і дія-

льність Товариства здійснюється в повній відповідності до законодавства, яке регулює його діяльність, і що Това-

риство нарахувала та сплатила усі належні податки та збори. 

 

Забезпечення на судові процеси та штрафи. 

Товариство виступає в якості відповідача у кількох судових процесах зі своїми контрагентами. Забезпечен-

ня за судовими процесами є оцінкою керівництва можливих втрат, що можуть бути понесені в результаті негатив-

них судових рішень. 

 

Забезпечення виплат персоналу. 

Товариство оцінює зобов’язання за виплатами після виходу на пенсію та іншими виплатами працівникам на 

основі актуарних припущень , які включають найкращі оцінки щодо змінних величин, які визначають кінцеву вар-

тість виплат після виходу на пенсію та інших виплат працівникам відповідно до Колективного договору. Теперішня 

вартість зобов’язання за виплатами працівникам залежить від цілої низки факторів, які визнаються на актуарній 

основі із використанням низки припущень. Основні припущення, які використовуються під час визначення витрат 

на пенсії включають ставку дисконтування та очікуване збільшення рівня заробітної плати. Будь які зміни у цих 

припущеннях вплинуть на балансову вартість забезпечення на виплати працівникам 

 

Резерв на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості.  

 Сума резерву на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості базується на оцінці Товари-

ством можливості отримати дебіторську заборгованість від конкретних клієнтів. Якщо погіршення кредитоспро-

можності основних клієнтів або фактичне невиконання їхніх зобов’язань перевищує допустимі оцінки, то фактичні 

результати можуть відрізнятися від таких оцінок.  

Якщо Товариство визначить, що не існує об’єктивних свідчень виникнення знецінення для індивідуально 

оціненої дебіторської заборгованості, незалежно від її розміру, вона включає дану дебіторську заборгованість у 

групу дебіторської заборгованості з аналогічними характеристиками кредитного ризику та здійснює їхню оцінку на 

предмет знецінення на колективній основі. 

Для цілей колективної оцінки на предмет знецінення дебіторська заборгованість групується на основі ана-

логічних характеристик кредитного ризику.  Ці характеристики важливі для оцінки майбутніх потоків грошових 

коштів для груп таких активів і вказують на здатність дебіторів сплатити усю суму заборгованості відповідно до 

умов договору відносно активів, оцінка яких здійснюється. 



Майбутні потоки грошових коштів із групи дебіторської заборгованості, колективна оцінка на предмет зне-

цінення якої здійснюється, оцінюються на основі руху грошових коштів від активів відповідно до договору та дос-

віду керівництва стосовно врегулювання заборгованості, яка виникала у результаті минулих подій, та успіху при 

поверненні сум заборгованості.  У минулий досвід вносяться коригування на основі поточної інформації в резуль-

таті спостережень для відображення впливу поточних умов, які не вплинули на минулі періоди, і усунення впливу 

минулих умов, які не існують у даний час. 

На дату балансу здійснює Товариство застосувало наступні фіксовані ставки резерву: 

 

група дебіторської заборгованості за категоріями ризику 
ставка резерву у відсотках від суми  

заборгованості 

від дати виникнення до 30 днів  з дати непогашення 0,01 

від 31 до 90 днів з дати непогашення 5 

від 91 до 180 днів з дати непогашення 25 

від 181 до 365 днів з дати непогашення 50 

більше 365 днів з дати непогашення 100 

 

Ознаки зменшення корисності. 

Сума очікуваного відшкодування одиниць, що генерують грошові потоки, та окремих активів визначається 

як більша з двох оцінок активу: справедливої вартості мінус витрати на продаж та його вартості при використанні. 

Розрахунок суми очікуваного відшкодування є найбільш чутливим до таких припущень: 

- обсяги виробництва; 

- ставки дисконтування; 

- ціни на продаж готової продукції. 

Орієнтовні обсяги виробництва ґрунтуються на детальних даних про кожну виробничу одиницю та врахо-

вують плани їх розвитку, узгоджені керівництвом у рамках процесу довгострокового планування. 

Майбутні грошові потоки коригуються з урахуванням ризиків, що притаманні тому чи іншому активу, та 

дисконтуються за ставкою, розрахованою як середньозважена вартість капіталу Товариства після оподаткування. 

Такі розрахунки вимагають використання оцінок та припущень. Товариство постійно відслідковує внутрі-

шні та зовнішні індикатори зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів. 

 

4. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ. 

 

Операційні сегменти – це компоненти, які беруть участь у комерційній діяльності, внаслідок якої вони мо-

жуть отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операційні результати регулярно переглядає особа, відповідальна 

за прийняття операційних рішень, і стосовно яких є у наявності окрема фінансова інформація. Особа, відповідальна 

за прийняття операційних рішень, - це особа або група осіб, яка розподіляє ресурси та оцінює результати діяльності 

організації. Функції особи, відповідальної за прийняття операційних рішень, виконує Правління Товариства. 

 

Фактори, що використовуються керівництвом для визначення звітних сегментів. 

Сегменти Товариства – це стратегічні бізнес-підрозділи, які орієнтовані на різних клієнтів. Їх управління 

здійснюється окремо, оскільки кожний бізнес-підрозділ потребує різних маркетингових стратегій. 

 

Опис продукції та послуг, з яких кожен звітний сегмент отримує доходи. 

На основі поточної структури управління Товариство виділяє такій звітний сегмент: 

 

Сегмент Діяльність сегмента 

Реалізація колісної 

продукції 

виготовлення та реалізація суцільнокатаних коліс та бандажів: локомотивних, тра-

мвайних, для вузької колії, а також кільцевих виробів. (колесопрокатний цех (КПЦ)) 

 

Оцінка прибутку чи збитку та активів і зобов’язань операційних сегментів. 

Особа, відповідальна за прийняття управлінських рішень, аналізує фінансову інформацію, підготовлену 

відповідно до МСФЗ. 

Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, здійснює моніторинг операційних результатів дія-

льності кожного з підрозділів окремо для цілей прийняття рішень про розподіл ресурсів і оцінки результатів їх дія-

льності. Результати діяльності сегментів оцінюються на основі операційного прибутку чи збитку, їх оцінка здійс-

нюється відповідно до оцінки операційного прибутку чи збитку у фінансовій звітності. Проте окремі інші операцій-

ні витрати, фінансові витрати та доходи і податки на прибуток управляються на груповій основі і не розподіляються 

на операційні сегменти. 



ПАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» – багатопрофільне підпри-

ємство, основним видом діяльності якого є виробництво та реалізація сталевих труб, суцільнокатаних коліс, банда-

жів та осей. 

Товариство є найбільшим в південно-східній частині Європи виробником і постачальником залізничної 

продукції, понад 100 типорозмірів цільнокатаних залізничних коліс різної конфігурації для грузових та пасажирсь-

ких вагонів, швидкісних експресів, електропоїздів в розмірному ряду зовнішніх діаметрів від 650 до 1225 мм, бан-

дажів для локомотивів, вагонів метрополітену, трамваїв та ін. 

Окрім того, завод виготовляє заготовки тягових шестерень для електровозів, колісні центри та іншу проду-

кцію для залізничного і муніципального транспорту. 

Товариство отримало дохід за перше  півріччя 2022 року за рахунок продажу: 

- суцільнокатаних залізничних коліс (відсоток доходу – 78%); 

- колісні пари  (відсоток доходу – 17%). 

Основними видами продукцiї, за рахунок продажу яких Товариство отримало 2 005 591 тис.грн. доходу за 1 

півріччя 2022р., є колеса суцiльнокатанi.  

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є провідним підприємством України за обсягом експорту коліс у країни далекого зарубі-

жжя. Загальна сума експорту за перше півріччя 2022 року складає  1 510 950 тис.грн. Частка експорту в загальному 

обсязі продажів складає 75,3%. 

Найбільшим попитом користуються осі та осьова заготівля, колісні пари (частка експорту в загальному об-

сязі продажів – 20,6%), та колеса  (частка експорту в загальному обсязі продажів – 55%). 

Основними ринками збуту продукції Товариства є: Європа (зокрема, країни Європейського Союзу). 

Найбільшими споживачами продукції Товариства є промислові підприємства, підприємства машинобуду-

вання, комунальної сфери та будівництва, а також підприємства залізничного транспорту. 

Товариство освоїло виробництво й постачання в країни ближнього та далекого зарубіжжя більш 50 профі-

льних розмірів коліс, сертифікованих за міжнародними стандартами, для рухомого складу залізниці, експлуатова-

них в різних кліматичних умовах, а також бандажі для локомотивів, метро, трамваїв, складно-профільні кільцеві 

вироби. 

Основними покупцями залізничних коліс та локомотивних бандажів є "Укрзалізниця" (усі залізничні доро-

ги, вагоноремонтні та тепловозоремонтні підприємства). 

Основними користувачами трамвайних коліс та бандажів а також коліс та бандажів метро є Міськелектро-

транси та підприємства з ремонту рухомого складу міського залізничного транспорту України. 

Коло постійних та потенційних споживачів продукції Товариства - це підприємства й фірми традиційних 

ринків збуту в Україні, країнах СНД, а також багатьох країн Європи та далекого зарубіжжя. 

Керівництво Товариства докладає всіх зусиль для зміцнення встановленних та розвитку нових форм спів-

робітництва із замовниками й постачальниками, а також взаємовигідної торгівлі із зарубіжними партнерами. 

Основним клієнтом Товариства в 1 півріччі 2022р, через якого отримано 96,8% і більше доходу, є ТОВ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У загальному обсязі доходів частка операцій з ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" становить 

99%. 

  

  
Дохід від реалізації  Собівартість сегмента 

1 півріччя 2022р. 1 півріччя 2021р. 1 півріччя 2022р. 1 півріччя 2021р. 

Реалізація трубної продукції - 1 026 265 - 
                   

896 064 

Реалізація колісної продукції           2 005 591           2 499 384          919 508               932 854    

Інша реалізація 382 802 651 088 2 185 968 160 953 

Всього  2 388 393                      4 176 737                         1 989 871    

 

 

  Прибуток сегмента до оподаткування  
  1 півріччя 2022р. 1 півріччя 2021р. 

Реалізація трубної продукції 0 107 802 

Реалізація колісної продукції 49 096 139 011 

Інша реалізація -8 453 18 195 

Всього  40 643 265 008 

Нерозподілені корпоративні витрати   
Інші операційні доходи/витрати, чисті -161 917 -329 975 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності -121 274 -64 967 

Фінансові витрати/доходи, чисті  -98 697 -96 313 

  



Інші  доходи/витрати, чисті -563 288 173 605 

Прибуток (збиток)  до оподаткування -783 259 12 325 
 

 

 

5. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ. 

 

Рух нематеріальних активів представлений наступним чином: 

Програмне забезпечення та інші НМА Разом 

Первісна вартість 

Залишок на 31 грудня 2021 р. 31 111 31 111 

Надходження 130 130 

Вибуття   

Залишок на 30 червня 2022 р. 31 241 31 241 

Накопичена амортизація   

Залишок на 31 грудня 2021 р. 27 229 27 229 

Амортизація за період 603 603 

Вибуло за рік накопичена амортизація   

Інші зміни - - 

Залишок на 30 червня 2022 р. 27 832 27 832 

Балансова вартість   

Залишок на 31 грудня 2021 р. 3 882 3 882 

Залишок на 30 червня 2022 р. 3 409 3 409 

 

Придбані нематеріальні активи капіталізуються за собівартістю їх придбання. Витрати на придбання нема-

теріальних активів амортизуються прямолінійним методом протягом корисного  строку їх використання (від 2 до 9 

років) по кожному нематеріальному активу окремо. 

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів приймалася рівною нулю. 

Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопи-

ченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. 

Терміни та методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. 

Якщо очікуваний термін корисного використання значно відрізняється від попередніх розрахунків, термін 

амортизації нематеріальних активів змінюється. 

Нематеріальні активи в заставі не перебувають. 

 

6. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 

При зарахуванні на баланс об’єкти основних засобів оцінювалися за собівартістю, що складається з витрат 

на його  виробництво чи придбання. 

До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (перео-

ціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу та будь-якими збитками від зменшення кори-

сності. 

Активи вартістю менше 20 000 грн. не визнаються у складі основних засобів і не амортизуються, а спису-

ються на витрати при введенні в експлуатацію. 

Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію (поточний ремонт, технічне обслугову-

вання, капітальний ремонт) відображаються у складі витрат у періоді, в якому вони були понесені. У ситуаціях, ко-

ли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікують-

ся від використання  об'єкту основних засобів понад первісно очікуваними економічними вигодами, такі витрати 

капіталізуються. 

Дооцінка основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'єкта ос-

новних засобів пропорційно нарахованій амортизації, а також при вибутті основних засобів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рух основних засобів  представлений наступним чином: 

 

Первісна вартість 
Будинки та 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструмент, 

прилади, ін-

вентар 

Інші основні 

засоби 
Разом 

Залишок на 31 

грудня  2021 р. 
1 015 110 2 085 056 281 495 4 027 67 556 3 453 244 

Надходження 55 1 272   849 2 176 

Вибуття 65 1 179 14 25 31 1 319 

Інші зміни        

Залишок на 30 че-

рвня 2022 р. 
1 015 100 2 085 149 281 481 4 002 68 369 3 454 101 

Накопичена амор-

тизація 
            

Залишок на 31 

грудня  2021 р. 
44 315 54 857 2 256 761 33 272 135 461 

Надходження 31 252 97 778 16 190  238 6 686 152 144 

Вибуття 1 371 1 9 24 406 

Інші зміни        

Залишок на 30 че-

рвня 2022 р. 
75 566 152 364 18 445 990 39 934 287 199 

Залишкова вар-

тість 
            

Залишок на 31 

грудня  2021 р. 
970 795 2 030 199 279 239 3 266 34 284 3 317 783 

Залишок на 30 че-

рвня  2022 р. 
939 534 1 932 885 263 036 3 012 28 435 3 166 902 

 

Амортизація основних засобів у1 кварталі 2022р. нараховувалась прямолінійним методом. Ліквідаційна ва-

ртість основних засобів визначалась по кожному об’єкту окремо. Залишкової вартості основних засобів, вилучених 

для продажу немає.  

У складі незавершеного будівництва відображена вартість незавершених капітальних інвестицій у будів-

ництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи не-

оборотні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються Това-

риством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва 

Інформація про рух капітальних інвестицій представлена наступним чином: 

 

Станом на 31 грудня 2021    251 818  

             Надходження 102 405  

             Вибуття/переміщення 2 813  

             (Знецінення)/поновлення        

знецінення  

 

Станом на 30 червня 2022 351 410     

 

 

7. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ. 

 

У складі фінансових активів обліковуються довгострокові фінансові активи, що оцінюються  за методом 

участі у капіталі. 

Станом на 30.06.2022 р. дольові фінансові інструменти, що оцінюються за методом участі у капіталі, скла-

даються з володіння корпоративними правами у ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" у розмірі 39% в сумі  0 тис. грн. 

100% ТОВ ""Вапняна фабрика" в сумі 1 856 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 



8. ЗАПАСИ. 

    30 червня 2022 р. 31 грудня 2021 р. 

Запаси  231 443 327 120 

Готова продукція  93 563 77 638 

Незавершене виробництво  243 898 276 409 

Товари  24 064 12 264 

Запаси, разом  592 968 693 432 

 

в тому числі резерв знецінення запасів                                55 649                       24 007                      

 

Станом на 30 червня 2022 р. та на 31.12.2021р. запаси відображені в балансі за найменшою із собівартості, 

або чистої вартості реалізації з урахуванням створеного резерву на знецінення, який розраховано у відповідності до 

облікової політики підприємства.  

 

 

9. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ. 
 30 червня 2022р. 31 грудня 2021р. 

Торгова дебіторська заборгованість  10 191 244 9 967 443 

Резерв під сумнівну заборгованість (1 395) (1 008) 

Всього 10 189 849 
9 967 443 

 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 319 338 279 664 

Резерв під сумнівну заборгованість (8 440) (8 221) 

Всього 310 898 271 443 

Інша поточна дебіторська заборгованість 2 589 319 2 553 182 

Резерв під сумнівну заборгованість (28 390) (29 395) 

Всього 2 560 929 2 523 787 

Разом дебіторська заборгованість 13 061 676 12 766 673 

 

 

10. КАПІТАЛ. 

 

Капітал представлений акціонерним капіталом, капітальними резервами, нерозподіленим прибутком, та 

іншими компонентами капіталу. Товариством не здійснювався випуск привілейованих акцій. 

Дивідендів, які були  включені (або не включені) до складу  зобов'язань, коли були передбачені, але фор-

мально не затверджені у звітному періоді не має.  

Інформація про власний капітал представлена наступним чином: 

     30 червня 2022р.      31 грудня 2021р.  

Акціонерний капітал  100 000 100 000  

Нерозподілений прибуток 2 950 602 3 753 418  

Капітальні резерви  19 993 19 993  

Інші компоненти капіталу 1 362 459 1 443 068  

Разом капітал 4 433 054 5 316 479  

 

Акціонерний капітал. 

Акціонерний капітал Товариства становить 100 000 000 (сто мільйонів) гривень. Акціонерний капітал по-

ділено на 400 000 000 (чотириста мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. 

Початковий розподiл акцiй проведено у вiдповiдностi з установчим договором № 72-АТ вiд 28 грудня 1994 

року. При подальшому перерозподiлi акцiй змiни до установчого договору не вносяться.  

Перша емiсiя акцiй проведено в процесi приватизацiї шляхом випуску 21 554 000 (двадцяти одного 

мiльйону п'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна 

на загальну суму 5 388 500 (п'ять мiльйонiв триста вiсiмдесят вiсiм тисяч п'ятсот) гривень, форма випуску докумен-

тарна.  

Друга емiсiя акцiй проведена у вiдповiдностi з умовами емiсiї акцiй, прийнятими позачерговими загальни-

ми зборами акцiонерiв вiд 26 грудня 2000 року, у кiлькостi 32 331 000 (тридцяти двох мiльйонiв трьохсот тридцяти 

однiєї тисячi) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, на загальну суму 8 082 750 (вiсiм 

мiльйонiв вiсiмдесят двi тисячi сiмсот п'ятдесят) гривень, форма випуску документарна.  

Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 18 березня 2008 року було прийнято рiшення збiльшити ста-



тутний (складений) капiтал ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 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.  

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 Това-

риства, якi вiдбулися 13 квiтня 2010 року, прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства, 

випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування.  

Чинним є свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №201/1/10 вiд 18 травня 2010 року, видане 22 березня 

2013 року. 

Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включа-

ючи права на: 

1) участь в управлінні Товариством; 

2) отримання дивідендів; 

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному зако-

нодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;  

5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення Товариством 

(крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому 

законодавством. 

Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних 

йому простих акцій, у випадках, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства".  

Акціонери Товариства можуть мати й інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством та  

Статутом Товариства.  

Засновниками Товариства є держава в особі Фонду державного майна України, ідентифікаційний код 

00032945, адреса: 01001, м. Київ, вул. Кутузова, 18,9 та організація орендарів Нижньодніпровського трубопрокат-

ного заводу імені Карла Лібкнехта, ідентифікаційного коду немає, адреса: 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, за-

реєстрована розпорядженням виконкому Дніпропетровської міської Ради народних депутатів від 30.12.1992 р. № 

1205-р. 

Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" сформованого 

ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 30.06.2022 року, державна частка в статутному капiталi емiте-

нта вiдсутня. 

Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" сформованого 

ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 30.06.2022 року власниками голосуючих акцій акціонерного 

товариства, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є: 

 

Реєстраційний код, Найменування / ПІБ,  

Країна реєстрації 

Місцезнаходження (мiсце проживання) Загальна кіль-

кість ЦП 

Відсоток у стату-

тному капіталі 

Товариство з обмеженою відпові-

дальністю "Інтерпайп Україна"   

33668606 

Країна: УКРАЇНА 

 

Дніпро Писаржевського 1-А, Дніпро, 

Дніпропетровська область, 49005, 

УКРАЇНА 

 

48360910 12,090227 

INTERPIPE LIMITED   HE 170535 

Країна: КІПР 

 

Nicosia Mykinon 8, Nicosia, 1065, КІПР 

 

87361849 21,840462 

KLW LIMITED   HE 186148 

Країна: КІПР 

 

Nicosia Mykinon 8, Nicosia, 1065, КІПР 

 

243278853 60,819713 

  

Материнською компанією є ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГС ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC) (Кіпр).  

Кінцеві бенефіціарні власники: 

1. Пінчук Віктор Михайлович, країна громадянства: Україна, РНОКПП 2226300415, дата народження 

14.12.1960р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): засновник та вигодоодержувач безвід-

кличних дискретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";  

2. Пінчук Олена Леонідівна, країна громадянства: Україна, РНОКПП 2590405044, дата народження 

03.12.1970р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): вигодоодержувач безвідкличних дис-

кретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 



3. Пінчук Марія Вікторівна, країна громадянства: Україна, РНОКПП 3018715404, дата народження 

25.08.1982р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): вигодоодержувач безвідкличних дис-

кретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

4. Пінчук Роман Вікторович, країна громадянства: Україна, РНОКПП 3333015433, дата народження 

03.04.1991р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): вигодоодержувач безвідкличних дис-

кретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

5. Пінчук Катерина Вікторівна, країна громадянства: Україна, РНОКПП 3778511201, дата народження 

14.06.2003р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): вигодоодержувач безвідкличних дис-

кретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

6. Пінчук Вероніка Вікторівна, країна громадянства: Україна, паспорт та РНОКПП відсутній у зв’язку з 

неповноліттям, дата народження 28.09.2011р., характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): виго-

доодержувач безвідкличних дискретних трастів, яким опосередковано належить 94.75% статутного капіталу ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

 

11. КАПІТАЛЬНІ РЕЗЕРВИ. 

 

  30 червня 2022 31 грудня 2021 

Капітал у дооцінках 1 204 031 1 283 897 

Разом капітальні резерви 1 204 031 1 283 897 

 

Інші компоненти капіталу 

  30 червня 2022 31 грудня 2021 

Інший додатковий  капітал 158 428 159 171 

Разом інші компоненти капіталу 158 428 159 171 

 

Резервний капітал 

  30 червня 2022 31 грудня 2021 

Резервний капітал 19 993 19 993 

Разом резервний капітал 19 993 19 993 

 

 

12. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  

 

На дату звітності станом на 30.06.2022 р. та на 31.12.2021 р. Товариство має такі зобов’язання та забезпе-

чення: 

 

 30 червня 2022р. 31 грудня 2021р. 

 

Інші довгострокові зобов'язання   

                                                                                                                                        

 

2 695 343 

 

2 622 066 

Податкові забов’язання                                                             

Довгострокові забезпечення 

262 224 

674 872 

262 224 

674 872 

Поточні зобов'язання 9 380 892 8 847 097 

Поточні забезпечення                          
                              

292 258  

                         

317 395 

Всього зобов'язання                    13 043 365 12 461 430 

 

Основними фінансовими зобов’язаннями Товариства є торгова та інша кредиторська заборгованість і про-

центні кредити. Основною метою цих фінансових зобов’язань є залучення коштів для фінансування операцій То-

вариства. 

Товариство має різні фінансові активи, такі як: грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторсь-

ка заборгованість, інші фінансові активи, які виникають безпосередньо в ході операційної діяльності Товариства. 

Головними ризиками, що пов’язані з фінансовими інструментами Товариства є валютний ризик, ризик лік-

відності, кредитний ризик та процентний ризик.  

Товариство переглядає та узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків. Короткострокові та 

довгострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, деноміновані в іноземній валюті приз-

водять до виникнення валютного ризику. Товариство не здійснювало операцій з метою хеджування цих валютних 

ризиків. 

 

 



Довгострокові зобов’язання і забезпечення представлено у наступному складі: 

  30 червня 2022 р. 31 грудня 2020р. 

Інші довгострокові зоб ов’язаннями   

тис. дол. США  44 399 44 399 

тис.грн. 1 298 905 1 211 140 

тис. дол. ЄВ  36 850 36 950 

тис.грн. 1 134 155 1 142 590 

Довгострокові зобов’язаннями з оренди 59 6 112 

Всього довгострокові зобов'язання і забезпечення 2 433 119 2 359 842 

 

  30 червня 2022 р. 31 грудня 2021р. 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 674 872 674 872 

Всього довгострокові зобов'язання і забезпечення 674 872 674 872 

 

 

Поточні зобов’язання та забезпечення представлено у наступному складі: 

  30 червня 2022 р. 31 грудня 2021 р. 

Поточні кредити банків - - 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроко-

вими зобов’язаннями  2 460 608 2 290 836 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, послу-

ги 960 670 834 872 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 75 979 20 782 

Заборгованість з оплати праці 16 303 25 576 

Заборгованість за розрахунками зі страхування 3 949 6 518 

Поточна заборгованість за одержаними авансами 

                       

1 889 449 2 126 459 

Інші поточні  забезпечення 292 258 317 395 

Інші поточні зобов’язання 3 973 934 3 542 054 

Поточні зобов’язання всього 9 673 150 9 164 492 

 

Заборгованість за кредитами та позиками 30 червня 2022 р. 31 грудня 2021 р. 

Поточна заборгованість за довгостроковими зо-

бов’язаннями  
  

тис. дол. США  83 980 83 980 

тис.грн. 2 456 840 2 290 836 

тис. євро  - 

тис.грн.  - 

Всього 2 456 840 2 290 836 

 

Інформація про невиконані Товариством зобов’язання стосовно позик та кредитів станом на 30.06.2022 ро-

ку представлена наступним чином: 

 

  
Сума зобов’язання на кінець звітного періоду, 

тис. грн. 
Строк погашення за договором 

      

  1 298 906 20.12.2026 

                                                                                                      918 711 13.12.2025 

  2 456 839 02.08.2017 

  215 443 14.12.2023 



      

Всього 4 889 899   

  

13. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  

 

Інформація про забезпечення майбутніх витрат представлена наступним чином: 

 

  

Забезпечення 

виплат персо-

налу 

Забезпечення 

на судові 

справи та 

штрафи 

Забезпечення 

на проведен-

ня аудитор-

ських переві-

рок 

Забезпечення 

на виплату 

відпусток 

працівникам 

Разом 

Залишок на 31 грудня 

2021 р. 742 461 218 231 1 791 29 784 992 267 

Нараховано за звітний 

період    64 105 64 105 

Використано протягом 

року 31 673  1 520 56 049 89 242 

Залишок на 30 червня 

2022 р. 710 788 218 231 271 37 840 967 130 

 

Забезпечення виплат персоналу. 

Станом на 30 червня 2022 року забезпечення виплат персоналу включали наступне: 

 30 червня 2022 р. 31 грудня 2021р. 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 674 872 674 872 

Поточні забезпечення витрат персоналу 35 916 67 589 

Всього 710 788 742 461 

 

Товариство має законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному пенсійному фонду Укра-

їни суми додаткових пенсій, що виплачуються деяким категоріям колишніх і працюючих співробітників Товарист-

ва. Згідно даній програмі, працівники Товариства, які мають стаж роботи у шкідливих умовах праці, і, таким чином, 

мають право на достроковий вихід на пенсію, також мають право на додаткові виплати, які фінансуються Товари-

ством і сплачуються Державним пенсійним фондом України.  

Також Товариство має договірні зобов'язання з виплати одноразової суми при виході на пенсію працівни-

кам, які мають тривалий стаж роботи, та згідно з колективним до іншим виплатам згідно з колективним договором.  

Дані зобов'язання підпадають під визначення пенсійної програми з визначеною виплатою.   

Товариство не мало зобов’язань з виплати інших додаткових пенсій, медичної допомоги після виходу на 

пенсію, страхових виплат, вихідної допомоги або інших компенсаційних пільг перед теперішніми або колишніми 

працівниками, які підлягають нарахуванню. 

У Товариства існує інша програма виплат працівникам: виплати при виході на пенсію та виплати до юві-

лею, які охоплюють всіх працівників, а також пенсіонерів Товариства, що отримують ці пільгові виплати, передба-

чені колективним договором. 

 

Поточні зобов'язання з виплат працівникам  представлені наступним чином 

 

 30 червня 2022р. 31 грудня 2021р. 

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці  16 304 25 576 

Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування 

                          

3 949 6 518 

Всього 20 253 32 094 

  

Середньооблікова чисельність персоналу 

Товариства по категоріям представлена наступним чином:: 

  30 червня 2022р. 31 грудня 2021р. 

Робочі 1 631 1 594 

Керівники 196  196 

Фахівці 389 389 



Разом середня кількість працівників  2 216 2 179 

 

Забезпечення на судові справи та штрафи. 

Товариство виступає в якості відповідача в кількох судових процесах. Забезпечення на судові справи та 

штрафи є оцінкою керівництва можливих втрат, які можуть бути понесені в результаті негативних судових рішень, 

включаючи штрафи і пеню, нараховані за несвоєчасне виконання зобов’язань.  

 

Забезпечення на виплату відпусток. 

Товариство створює забезпечення під короткострокові виплати персоналу на період відпусток.  

 

 

14. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ. 

 

  1пів-чя 2022р. 1пів-чя 2021р. 

Готівка  
 

23 10 

Поточний рахунок у банку   36 584 620 358 

Разом грошові кошти та їх еквіваленти  36 584 620 368 

 

Грошові потоки складаються із платежів у національній валюті України та в іноземній валюті: у доларах 

США, євро та російських рублях. 

 

Рух коштів від операційної діяльності 1пів-чя 2022р. 1пів-чя 2021р. 

Надходження грошових потоків 4 079 600 9 835 007 

Виплата грошових потоків  (4 667 402) (9 753 301) 

Рух коштів від операційної діяльності 
(587 802) 81 706 

 

 Рух коштів від інвестиційної діяльності 1пів-чя 2022р. 1пів-чя 2021р. 

Надходження грошових потоків 0 3 669 

Виплата грошових потоків  (2 141) (133 228) 

Рух коштів від інвестиційної діяльності 
(2 141) (129 559) 

 

 Рух коштів від фінансової діяльності 1пів-чя 2022р. 1пів-чя 2021р. 

Надходження грошових потоків 0 0 

Виплата грошових потоків  (18 578) (25 748) 

Рух коштів від фінансової діяльності (18 578) (25 748) 

 

Надходження грошових потоків від операційної діяльності 

1пів-чя 

2022р. 

1пів-чя 2021р. 

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 193 072 4 241 404 

Надходження від відсотків за залишками коштів  3 051 2 198 

Надходження від боржників неустойки 49 0 

Надходження від операційної оренди 2 296 1 049 

Рух коштів від операційної діяльності 2 198 468 4 244 651 

 

 Виплата грошових потоків від операційної діяльності 1пів-чя 2022р. 1пів-чя 2021р. 

Виплати постачальникам товарів, робіт, послуг (1 030 790) (4 349 578) 

Виплати на оплату праці  (169 633) (244 011) 

Виплати відрахувань на соціальні заходи (79 093) (101 541) 

Рух коштів від операційної діяльності (1 279 516) (4 695 130) 

   

 



 

 Надходження грошових потоків від інвестиційної діяльності 

 

 

 

1пів-чя 2022р. 

 

 

1пів-чя 2021р. 

Надходження від реалізації необоротних активів 0 0 

Інші надходження 0 3 669 

Рух коштів від інвестиційної діяльності 0 3 669 

 

Виплата грошових потоків від інвестиційної діяльності 1пів-чя 2022р. 1пів-чя 2021р. 

Виплати на придбання необоротних активів (2 141) (32 689) 

Інші витрати  0 (100 539) 

Рух коштів від інвестиційної діяльності (2 141) (133 228)  

 Надходження грошових потоків від фінансової діяльності 

 

1пів-чя 2022р. 

 

1пів-чя 2021р. 

Отримання позик та займів 0 0 

Надходження від інструментів власного капіталу 0 0 

Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю 0 0 

Рух коштів від фінансової діяльності 0 0 

 

 Виплата грошових потоків від фінансової діяльності 1пів-чя 2022р. 1пів-чя 2021р. 

Виплати на погашення позик (3 260) 0 

Рух коштів від фінансової діяльності (3 260) 0 

 

 Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю 1пів-чя 2022р. 1пів-чя 2021р. 

Сплата дивідендів (45)  0 

Витрачання на сплату відсотків (15 273) (25 748) 

Інші платежі 0 0 

Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю (15 318) (25 748) 

 

 

 

15. ПРИБУТОК НА АКЦІЮ. 

 

  1пів-чя 2022р. 1пів-чя 2021р. 

Середньорічна кількість простих акцій  400 000 000 400 000 000 

Скоригована кількість простих акцій 400 000 000 400 000 000 

Чистий прибуток (збиток) на акцію, грн. (2,20671) 0,40895 

Скоригований чистий збиток на акцію, грн. (2,20671) 0,40895 

Дивіденди на акцію - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Інші надходження та виплати за операційною діяльністю 1пів-чя 2022р. 1пів-чя 2021р. 

Надходження від повернення податків та зборів 138 512 236 299 

Надходження від цільового фінансування  0 9 

Надходження авансів від покупців та замовників 661 125 963 794 

Надходження від повернення авансів 9 457 26 838 

Інші надходження 1 072 038 4 363 416 

Сплата податків і зборів (71 267) (142 825) 

Сплата авансів та передплат (2 323 653) (689 395) 

Повернення авансів (923 701) (1 868 148) 

Оплата цільових внесків (9 551) (715) 

Інші виплати за операційною діяльністю (59 714) (2 357 088) 

Інші надходження та виплати за операційною діяльністю (1 506 754) 532 185 

   



16. ДОХОДИ ЗА ДОГОВОРАМИ З КЛІЄНТАМИ. 

 

Дохід від реалізації визнається коли (або у міру того, як) Товариство  задовольняє зобов’язання щодо ви-

конання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, 

як) клієнт отримує контроль над таким активом.  

Товариство передає контроль над товаром або послугою з плином часу, і, отже, задовольняє зобов’язання 

щодо виконання та визнає дохід з часом, якщо виконується один з таких критеріїв:  

- клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Товариством у процесі виконання;  

- виконання Товариством створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене виробництво), який ко-

нтролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу; 

- виконання Товариством не створює активу з альтернативним використанням для Товариства і Товариство 

має юридично обов’язкове право на отримання платежу за виконання, завершене до сьогодні. 

У всіх інших випадках дохід визнається в певний момент часу, коли  зобов’язання щодо виконання повні-

стю виконано. 

Дохід від реалізації визнається в сумі грошової винагороди, на яку Підприємство очікує мати право в обмін 

на передачу домовлених товарів чи послуг (задоволення зобов’язань до виконання за контрактом).  

Інформація про доходи за договорами з клієнтами представлена наступним чином: 

 
  1пів-чя 2022р. 1пів-чя 2021р. 

Дохід від продажу готової продукції за прямим договорам 494 641 1 076 197 

Комісійний дохід від продажу готової продукції за договорами комісії 1 510 950 2 449 452 

Дохід пов’язаний з наданням послуг                                  382 802 650 033 

Разом доходи за договорами з клієнтами 2 388 393 4 175 682 

 

 

Інформація про інші операційні  та інші доходи представлена наступним чином: 

 1пів-чя 2022р. 1пів-чя 2021р. 

Інші операційні доходи 1 132 471 3 647 035 

             В т.ч.                Операційна оренда активів 41 381 22 159 

                                      Дохід від реалізації інших оборотних 

активів 

             602 

852 

          3 382 

659 

                                       Дохід від курсової різниці 427 346 130 046 

                                       Інші операційні доходи 60 892 112 171 

Інші доходи 127 667 408 031 

              В т.ч.                Безоплатно одержані активи 718 416 

                                        Інші доходи та витрати 8 025 9 635 

                                        Дохід від неоперац.курсових різниць                                         118 924 397 960 

 

Всього доходів 

 

3 648 531 

 

8 230 748 

 

Сукупний дохід     

      

Інший сукупний дохід:                    
         1пів-чя 

2022р. 1пів-чя 2021р. 

Дооцінка необоротних активів (79 866) 1 221 

Інший сукупний дохід 0 (26 206) 

Загальний інший сукупний дохід (962 548) 191 008 

 

 

 

17. ВИТРАТИ. 

 

Витрати відображалися в обліку одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здійснені. 

Витрати безпосередньо не зв'язані з доходами відображалися в складі того звітного періоду, у якому вони 

були здійснені. 



Собівартість реалізованих готової 

продукції, товарів, робіт, послуг 
1пів-чя 2022р. 1пів-чя 2021р. 

      

Собівартість реалізованих товарів (1 854 081) (3 120 635) 

Собівартість реалізованих робіт, 

послуг 
(335 413) (594 411) 

ВСЬОГО: (2 189 494) (3 715 046) 

      

Інші операційні  витрати 1пів-чя 2022р. 1пів-чя 2021р. 

      

Операційна оренда активів (5 312) (1 546) 

Операційна курсова різниця (257 080) (276 386) 

Собівартість реалізованих оборот-

них активів 
(597 494) (3 258 530) 

Штрафи, пені, неустойки                                                                                                             
                                                

(193) 
(218) 

Інші витрати операційної діяльно-

сті                                                                                          
(259 824) (68 366) 

ВСЬОГО: (1 119 903) (3 605 046) 

      

Фінансові витрати 1пів-чя 2022р. 1пів-чя 2021р. 

      

Проценти   (197 207)       (190 675)       

Інші фінансові витрати (334) (43 224) 

ВСЬОГО:  (197 541)        (233 899)       

      
Інші витрати 1пів-чя 2022р. 1пів-чя 2021р. 

      

Списання необоротних активів (872)         (3 672)       

Інші витрати             (620 391)       (1 823) 

Витрати від неоперац.курсових 

різниць 
(993)          (35 616)       

ВСЬОГО:             (622 256)        (41 111)       

 

 

18. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ. 

 

У відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про пов’язані сторони", сторони вважаються 

пов’язаними, якщо одна сторона  має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати значний вплив на 

діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої 

пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі. 

Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також операції між 

пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з непов'язаними особами. Кері-

вництво вважає, що Товариство здійснює відповідні процедури для визначення та відповідного розкриття операцій 

з пов'язаними сторонами. 

 

 

  



Найменування пов'язаної сторони Характер відносин з пов'язаною стороною 

ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE 

HOLDINGS PLC) 
Юридична особа, що контролює Товариство 

ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED) 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством  

ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"  Юридична особа, що контролюється Товариством  

ТОВ "КЛВ УКРАЇНА"  
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

КЛВ ЛІМІТЕД  (KLW LІMІTED) 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

СТІЛ. УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED) 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

 

ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE 

INVESTMENTS PLC) 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

 

АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "МЕТА" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством  

АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП –М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М") 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕ-

РПАЙП КАЗАХСТАН") 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA) 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH 

AMERICAN INTERPIPE, INC.) 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE 

CENTRAL TRADE GmbH) 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ІНТЕРПАЙП М.І,  ФЗІ (INTERPIPE M.E, FZE) 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "НВЦ"ЯКІСТЬ" 
Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" Юридична особа, що є асоційованим підприємством 

ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ – ЕНЕРГО" 

 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 



КЛВ НОРЗ АМЕРІКА, ІНК. (KLW NORTH 

AMERICA, INC.)   
 

Юридична особа, що перебуває під спільним контролем з Товари-

ством 

 

 

Станом на 30 червня 2022р. заборгованість за операціями з пов`язаними представлена наступним чином: 

 

 

  

Особа що конт-

ролює Товарис-

тво 

Дочірні підпри-

ємства 

Асоційовані 

підприємства 

Особи  під спі-

льним контро-

лем 

На 31 грудня 2021 р -    

Дебіторська заборгованість - 6 118 2 915 12 395 145 

у т.ч. оренда - 40 2 421 137 725 

Кредиторська заборгованість  22 780 10 076 663 

у т.ч. кредити та займи  - - 3 501 976 

На 30 червня 2022 р -    

Дебіторська заборгованість - 6 120 4 657 12 840 943 

у т.ч. оренда - 44 2 110 170 668 

Кредиторська заборгованість  22 3 350 10 715 067 

у т.ч. кредити та займи - - - 4 889 899 

     

 

Обсяги операцій з пов’язаними сторонами на 30 червня 2022 р. представлено наступним чином: 

 

 

Особа що конт-

ролює Товарист-

во 

Дочірні підпри-

ємства 

Асоційовані під-

приємства 

Особи  під спі-

льним контро-

лем 

На 31 грудня 2021 р -    

Реалізація товарів та послуг                   23 737 10 775 614 

Закупівля сировини та витратних 

матеріалі та послуг 
- 0 38 197 6 392 239 

Надання кредитів та займи - - - - 

На 30 червня 2022 р     

Реалізація товарів та послуг  5 147 2 773 191 

Закупівля сировини та витратних 

матеріалі та послуг 
-  7 378 1 736 645 

Надання кредитів та займи - - - - 

 

Оцінка активів і зобов’язань між пов’язаними сторонами здійснюється за методом балансової вартості.  

 

 

19. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ СТАНОМ НА 30.06.2022р. 

 

АКТИВИ, т.ч.: 17 476 419 

Нематеріальні активи: залишкова вартість 3 409 

Незавершене будівництво 27 832 

Основні засоби: залишкова вартість 3 166 902 

Довгострокові фінансові інвестиції                          1 856 

Відстрочені податкові активи 0 

Запаси 592 968 

Дебіторська заборгованість 13 632 019 

Грошові кошти та їх еквіваленти 36 607 

Інші оборотні активи                         14 826 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, у т.ч.: 13 043 365 

Довгострокові зобов’язання 3 370 215 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 2 460 608 



Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 960 670 

Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом 75 979 

Поточні зобов’язання за розрахунками: зі страхування 3 949  

Поточні зобов’язання за розрахунками: з оплати праці 16 303 

Інші поточні зобов’язання,забезпечення 4 266 192 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1 889 449 

Розрахункова вартість чистих активів 4 433 054 

Статутний капітал 100 000 

Скоригований статутний капітал 4 333 054 

 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом становить   

4 333 054 тис. грн. Вартість чистих активів Товариства перевищує статутний капітал. Вимоги пункту 3 статті 155 

Цивільного кодексу України дотримуються. 

 

20. ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 128 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО РИНКИ 

КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНІ ТОВАРНІ РИНКИ". 

Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду: 

 

Дата виникнен-

ня події 

Дата оприлюднення Пові-

домлення (Повідомлення 

про інформацію) у загаль-

нодоступній інформаційній 

базі даних НКЦПФР або 

через особу, яка провадить 

діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від 

імені учасників фондового 

ринку 

Вид інформації 

13.01.2022 13.01.2022 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - 

акціонерних товариств) 

17.01.2022 17.01.2022 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - 

акціонерних товариств) 

21.01.2022 21.01.2022 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - 

акціонерних товариств) 

28.04.2022 25.08.2022 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів 

 

Зазначенi подiї, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду не мали значного впливу на вартість цінних папе-

рів або розмір доходу за ними. 

 

21. СУТТЄВІ НЕ ГРОШОВІ ОПЕРАЦІЇ З ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

Не грошові операції з інвестиційної та фінансової діяльності у звітному та попередньому періоді не прово-

дились. 

 

22. ДОГОВІРНІ ТА УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ. 

 

Дотримання вимог податкового законодавства. 

Товариство є об’єктом регулярних податкових перевірок. Під час камеральної перевірки щодо своєчасної 

реєстрації податкових накладних за перше півріччя 2022 року до ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" контролюючими ор-

ганами не були застосовані штрафні санкції. 

 

Юридичні питання. 

У ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає стороною в різних судових процесах та 

спорах. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність за зобов’язаннями у разі їх виникнення внаслідок 

таких судових процесів та спорів не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати 

майбутніх операцій Товариства, крім тих, що включені до забезпечення за судовими процесами. 

 

 



Соціальні зобов’язання. 

Товариство здійснює свій внесок у підтримку та соціально-економічний розвиток місцевих громад на те-

риторіях, де Товариство  проводить свою діяльність, у тому числі внески у спорудження, розвиток та підтримку 

житлових об’єктів, шкіл, лікарень, транспортних послуг та інших соціальних потреб. 

 

23. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ. 

Стратегічною метою Товариства є диверсифікація географічної присутності і продуктового портфеля з ме-

тою завоювання більшої частки локальних і глобальних ринків та нівелювання ринкового ризику. Досягнення таких 

цілей можливо за рахунок збільшення збуту, поліпшення якості продукції та більш тісної роботи з клієнтами для 

задоволення їх потреб і продажів більш високо маржинальних продуктів. 

Основними фінансовими інструментами є торгова дебіторська і кредиторська заборгованості, процентні 

позики, гроші та їх еквіваленти. Метою даних фінансових інструментів є фінансування операційної діяльності. Ри-

зиками, які виникають у зв'язку з зазначеними вище фінансовими інструментами, є курсовий ризик, ризик ліквід-

ності, кредитний ризик і ризик пов'язаний зі зміною процентних ставок за позиками. 

 

Валютний  ризик. 

Товариство здійснює свою діяльність в основному в наступних валютах: українська гривня, долар США і 

російський рубль. Продажі продукції власного виробництва здійснюються на ринках Європи, Близького Сходу, 

Африки, Америки і Митного союзу. Закупівля матеріалів проводиться як в середині країни, так і за її межами. Як 

наслідок, Товариство схильне курсовому ризику від коливання курсів тих чи інших валют, який частково нівелю-

ється основними продажами в доларах США і євро. 

Офіційний курс гривні, встановлений Національним банком України ( надалі - НБУ) на визначені дати був 

таким: 

      30 червня 2022р.       31 грудня 2021 р. 

Долар США 29,2549 27,2782 

Євро 30,7776 30,9226 

Російський рубль    0,5559 0,36397 

 

Короткострокові та довгострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, деноміно-

вані в іноземній валюті призводять до виникнення валютного ризику. Товариство не здійснювало операцій з метою 

хеджування цих валютних ризиків. 

Станом на звітну дату цієї фінансової звітності Товариство підпадало під вплив операційного валютного 

ризику який відноситься до валютних монетарних активів та зобов'язань та відноситься до загальних змін на валю-

тному ринку. Під вплив зазначеного ризику підпадають реалізація, закупівлі Товариства, деноміновані в іноземних 

валютах. 

Інформація про фінансові інструменти в іноземній валюті представлена наступним чином в тис: 

 

Назва фінансового інструмента 

1 півріччя 2022р. 2021 рік 

тис. доларів 

США 
тис. рублів тис. євро 

тис. доларів 

США 

тис. руб-

лів 

тис. 

євро 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
26 602 638 437 75 601 25 829 907 539 57 326 

Інша поточна дебіторська забор-

гованість 
6 975 6 416 944 - 1 776  3 244 

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 363 19 792 7 19 390 24 930 1 990 

Фінансові активи       

Довгострокові зобов'язання (по-

зики та інші)                    
44 399 - 36 850 44 399 - 36 950 

Довгострокові краткосрочні зо-

бов'язання (позики та інші)  
- - - - - - 

Довгострокові поточні зобов'я-

зання (позики та інші)   
83 980   83 980 - - 

Довгострокові забезпечення       

Поточні забезпечення       

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги  
602 0 932 1 143  33  1 686 

Розрахунки з іншими кредито-

рами 
      

Фінансові зобов'язання       



Ризик ліквідності. 

Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування діяльності, як за 

рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання відстрочки платежів за кредиторсь-

кою заборгованістю. З цією метою Товариство проводить аналіз термінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'я-

зку з очікуваними надходженнями грошових коштів. У разі надмірної наявності вільної ліквідності або її недостат-

ності, Товариство перерозподіляє ресурси відповідним чином. 

Основними джерелами фінансування Товариства були грошові потоки від операційної діяльності. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, яку Товарис-

тво може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості та реалізації інших активів. 

 30 червня 2022р. 31 грудня 2021р. 

Гроші та їх еквіваленти 36 614 620 368 

Поточні зобов’язання і забезпечення  9 675 144 9 164 492 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,01 0,07 

 

У першому півріччі 2022 року коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився і становить 0,01 (у 2021 році 

відповідно 0,07). 

 

Кредитний ризик. 

Фінансові інструменти Товариства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і кредиторська забор-

гованості є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики управління ризиками, кредитний ризик кон-

тролюється на постійній основі. Оцінка платоспроможності контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед 

наданням відстрочки платежу. Як правило, Товариство не витребовує забезпечення виконання зобов'язань контра-

гентами, оскільки основні продажі відбуваються  клієнтам з гарною кредитною історією і статистикою оплат. 

З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не повинен значною мірою 

перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Максимальна величина кредитного ризику обме-

жена сумою фінансових активів в балансі. 

 

Процентний ризик. 

Для Товариства властивий процентний ризик у в зв'язку з процентними позиками з плаваючою процентною 

ставкою. Даний ризик нівелюється шляхом залучення та балансування ефектів запозичень з фіксованою і плаваю-

чою ставками. 

 

Ризик управління капіталом. 

Основною метою Товариства стосовно управління капіталом є забезпечення стабільної кредитоспромож-

ності та адекватного рівня капіталу для ведення діяльності Товариства і максимізації прибутку акціонерів. 

Товариство управляє структурою капіталу та змінює її відповідно до змін економічних умов. Цілями Това-

риства при управлінні капіталом є забезпечення можливості безперервної діяльності Товариства з метою забезпе-

чення прибутку для акціонерів та вигод для інших зацікавлених осіб, а також забезпечення фінансування поточних 

потреб Товариства, її капітальних витрат та стратегії розвитку Товариства. Товариство розглядає позиковий капітал 

та акціонерний капітал як основні джерела формування капіталу. 

Керівництво постійно контролює рівень капіталу, використовуючи коефіцієнт платоспроможності, який 

розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості та може вносити 

зміни до політики і цілей управління структурою капіталу в результаті змін в операційному середовищі, змін оцінки 

учасниками ринку перспектив зміни цін чи стратегії розвитку Товариства. 

 

Серед основних ризиків, які притаманні діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є: 

Ризик посилення конкуренції внаслідок виходу на ринок нових підприємств по виробництву коліс. 

Ризик посилення конкуренції зумовлений потенційною можливістю виходу на ринок російських підпри-

ємств, які виробляють металургійну продукції.  

З метою мінімізації зазначеного ризику ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»:  

- здійснює інвестиції в основні фонди; 

- працює над вдосконаленням виробничого процесу (оптимізація виробництва); 

- проводить дослідження з метою вдосконалення продукції та використання новітніх технологій при її ви-

готовленні з урахуванням міжнародного досвіду.  

Метою цих заходів є посилення своїх конкурентних переваг, підкріплених 130-річним досвідом роботи та 

позитивною репутацією підприємства у світі. 

 

 

 

 



Ризик втрати частки ринку. 

Потенційний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором  виникненням нових підприємств – конку-

рентів та послідуючих перерозподілом ринку не на користь ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Збереження такої тенденції в 

подальшому може негативно позначитися на фінансово-господарському стані підприємства.   

За для мінімізації ризику втрати частки ринку наше підприємство здійснює наступні заходи:  

- диверсифікація клієнтської бази шляхом виходу на ринки зарубіжних країн. Так за останні 10 років, пере-

лік покупців нашої продукції поповнився підприємствами Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, США, ОАЕ, 

Саудівської Аравії, Бразилія, Індія; 

- вдосконалення процесу виробництва, застосування новітніх технологій з метою підвищення якості про-

дукції та закріплення лідерства ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» в тих сегментах, в яких підприємство працює сьогодні;  

- підвищення стандарту співвідношення ціна/якість продукції; 

- укладення контрактів з основними клієнтами, що передбачають довгострокове співробітництво у частині 

поставки та обслуговування продукції нашого підприємства впродовж всього терміну її експлуатації.  

 

Рівень інфляції.  

У зв`язку з довготривалістю виконання укладених контрактів, не врегулюванням цінової політики на енер-

гоносії і, як слідство, на інші матеріали, ріст інфляції безпосередньо впливає на фінансові результати роботи нашо-

го підприємства. 

Як вихід із залежності від рівня інфляції, ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» використовує метод індексації серед-

ньої вартості відповідної продукції у світі на час укладення договору на середній ймовірний розмір збільшення ціни 

сировини та інших складових, виходячи з поточної тенденції зміни цін на ці продукти/послуги за останні 5 років , а 

також шляхом укладення контрактів на закупівлю сировини/комплектуючих за фіксованими цінами на певний пе-

ріод часу . Проте, вважаючи на те, що зміни вартості енергоносіїв, сировини та інших комплектуючих є непередба-

чуваними, то здійснення нашим підприємством означених вище заходів не є гарантією усунення цього ризику. 

 

24. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ. 

 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань відображена за сумою на яку може бути обміняний 

інструмент у результаті поточної угоди між бажаючими укласти таку угоду сторонами, іншої ніж примусовий про-

даж або ліквідація. 

Для визначення справедливої вартості використовувались такі методи та припущення: 

- Справедлива вартість грошових коштів, дебіторської заборгованості за основною діяльністю, кредитор-

ської заборгованості за основною діяльністю,  позикових коштів та інших поточних зобов’язань приблизно дорів-

нює їх балансовій вартості, що обумовлено короткостроковістю цих інструментів. 

- Керівництво вважає, що процентна ставка довгострокових кредитів з фіксованою процентною ставкою 

приблизно дорівнює ринковій процентній ставці за якою Товариство могло б позичити кошти на звичайних  

комерційних умовах. Отже, станом на 30 червня 2022 року та на 31 грудня 2021 року балансова вартість цих креди-

тів не відрізнялась суттєво від їх розрахованої справедливої вартості. 

Товариство використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструмен-

тів и розкриття про неї у розрізі моделей оцінок: 

- Ціни на активних ринках з ідентичних товарів чи зобов’язань (без будь-яких коригувань);  

- Інші методи, усі вихідні дані для яких, суттєво впливають на відображену справедливу вартість, є елеме-

нтом для нагляду за ситуацією на ринку.  

 

25. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ. 

 

Війна - суттєва подія для українських підприємств і організацій, в тому числі ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

На момент підписання даної фінансової звітності Керівництво не може достовірно оцінити весь майбутній 

вплив цих подій на діяльність Товариства та майбутню фінансову звітність, але керівництво продовжує працювати 

над виявленням, управлінням та пом'якшенням наслідків війни на результати діяльності Товариства. Однак існують 

фактори, поза сферою його відому чи контролю, зокрема про тривалість та серйозність військових дій, наслідки, а 

також подальші дії уряду та дипломатії. Більш детальний опис зазначеної події наведено в примітці "Принцип без-

перервності діяльності". 

 

 

 

Директор з фінансів та економіки  ____________________________ Сергій КУЗЬМЕНКО 

 

 

Головний бухгалтер ____________________________ Ірина СОКОЛОВА 

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 

 
Основною подією в звітному періоді, яка має значний вплив на фінансово-господарську 

діяльність Товариства є продовження дії воєнного стану у зв'язку з військовою агресією росій-

ської федерації проти України у відповідності до Закону України "Про затвердження Указу 

Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 22.05.2022 № 

2263-ІХ, за яким воєнний стан в Україні продовжено до 23 серпня 2022 року. 

Повномасштабна війна, розв'язана росією проти України, спричинила значну кризу в 

промисловості. Причини цьому 3: безпекова ситуація (постійні обстріли окупантами цивільної і 

виробничої інфраструктури), труднощі із логістикою, особливо для експортоорієнтованих галу-

зей - агрпромислового комплексу, гірничо-металургійного комплексу і т.д., а також брак обіго-

вих коштів. 

У перші місяці війни не працювало понад 40% підприємств, тисячі людей втратили дже-

рела доходу. Загалом через вторгнення росії Україна втратила від 5 до 7 млн. робочих місць. 

У червні, згідно даних "Укрметалургпром", виробництво сирої сталі в Україні становило 

300 тис. тон, що на 25% менше ніж в травні. Середній рівень завантаження виробничих потуж-

ностей працюючих підприємств складав 25-28%. Обсяг експорту залізорудної сировини з Укра-

їни минулого місяця склав 1,7 млн. тон, що на 23% менше, ніж в травні. 

Падіння попиту на внутрішньому ринку через військові дії на 90%, зростання цін на ван-

тажні залізничні перевезення на 70%, простої вагонів на кордоні до 60-90 діб через заблокова-

ність морських портів - всі ці фактори негативно впливають на становище виробників, які про-

довжили свою діяльність. 

Так у травні-червні завантаження потужностей компанії ІНТЕРПАЙП з виробництва 

труб у середньому становило 60-70% довоєнного рівня, залізничних коліс - 45-50%.  

У другому кварталі 2022 року ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" почав поступово збільшувати 

обсяги виробництва та відвантаження готової продукції. Проте, на жаль, Товариство наразі не 

може повернутись до довоєнних обсягів виробництва, оскільки війна зламала звичні ланцюжки 

поставок, оскільки чорноморські морські порти України заблоковані, у країні великий дефіцит 

пального, постійно руйнується транспортна інфраструктура внаслідок ракетних ударів. Нові ла-

нцюги постачання та логістики знаходяться в процесі перебудови та формування. Тому, за під-

сумками другого кварталу 2022 року чистий збиток склав 882 682 тис. грн.,  чистий дохід від 

реалізації продукції зменшився на 42,8 % - до 2 388 393 тис.грн. в порівнянні з аналогічним пе-

ріодом 2021-го року.  

З початку повномасштабного вторгнення ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" стабільно виплачує 

заробітну плату всім співробітникам, включно з тими, хто знаходиться в простої. Всупереч всім 

труднощам, з першого дня війни ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" долучилось до масштабної допомоги 

ЗСУ, медикам та цивільним. Окрім допомоги на всеукраїнському і регіональному рівнях, ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" допомагає співробітникам, мобілізованим до лав ЗСУ. 

Також "Інтерпайп" продовжує забезпечувати військові частини та підрозділи тероборони 

Нікополя, Новомосковська та Дніпра емальованим посудом, паливом, інструментами, генерато-

рами, автозапчастинами, трубами, прутом, скобами, плитами, піском та іншими будматеріалами. 

Компанія закупила листову сталь та віддала її на виробництво пластин для 900 бронежилетів на 

своїх підприємствах. 

До важливих подій звітного періоду також можна віднести: 

- освоєння виробництва механічно оброблених коліс категорії 1, діаметром 840 мм за 

стандартами EN 13262,  EBN 918277 для компанії DB AG  для швидкісних поїздів; 

- освоєння виробництва двох нових типів механічно оброблених коліс за стандартом 

EN13262 для європейського ринку; 

− проходження наглядового аудиту системи менеджменту якості згідно з вимогами TSІ 

(орган з сертифікації - Výskumný ústav dopravný (Словаччина)) у тому числі: 



• колеса типу ВА 314; 

• колеса типу ULT 70; 

• осі типу ВА 002, ВА 302; 

• колісні пари ВА 004; 

• колісні пари ВА 303; 

• колісні пари ULT 70; 

- виконання робіт з сертифікації коліс зі сталі марки 2 за кресленням КР-087-11;  

- виготовлення та поставка першої промислової партії коліс для локомотивів діаметром 

1250 мм для Alstom Transport; 

- проходження аудитів на підтвердження відповідності Системи управління якістю То-

вариства вимогам специфікації Американської асоціації залізниць AAR M-1003; 

- проходження аудитів на підтвердження відповідності коліс та осей вимогам Американ-

ської асоціації залізниць (механічна інспекція) для підтримання конкурентоспроможності про-

дукції Товариства на ринках Північної Америки та Саудівської Аравії; 

- розроблення та впровадження технології виробництва коліс для компанії DB AG (Ні-

меччина) з урахуванням вимог нової редакції стандарту EBN 918277. 

 

ОПИС ОСНОВНИХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ: 

Серед основних ризиків, які притаманні діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є: 

 

1. РИЗИК ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ВНАСЛІДОК ВИХОДУ НА РИНОК НОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ПО ВИРОБНИЦТВУ КОЛІС. 

Ризик посилення конкуренції зумовлений потенційною можливістю виходу на ринок ро-

сійських підприємств, які виробляють металургійну продукції.  

З метою мінімізації зазначеного ризику ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ":  

- здійснює інвестиції в основні фонди; 

- працює над вдосконаленням виробничого процесу (оптимізація виробництва); 

- проводить дослідження з метою вдосконалення продукції та використання новітніх те-

хнологій при її виготовленні з урахуванням міжнародного досвіду.  

Метою цих заходів є посилення своїх конкурентних переваг, підкріплених 130-річним 

досвідом роботи та позитивною репутацією підприємства у світі. 

 

2. РИЗИК ВТРАТИ ЧАСТКИ РИНКУ. 

Потенційний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором виникненням нових підп-

риємств - конкурентів та послідуючих перерозподілом ринку не на користь ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ". Збереження такої тенденції в подальшому може негативно позначитися на фінансо-

во-господарському стані підприємства.   

За для мінімізації ризику втрати частки ринку наше підприємство здійснює наступні за-

ходи:  

- диверсифікація клієнтської бази шляхом виходу на ринки зарубіжних країн. Так за 

останні 10 років, перелік покупців нашої продукції поповнився підприємствами Казахстану, 

Туркменістану, Узбекистану, США, ОАЕ, Саудівської Аравії, Бразилія, Індія; 

- вдосконалення процесу виробництва, застосування новітніх технологій з метою підви-

щення якості продукції та закріплення лідерства ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в тих сегментах, в 

яких підприємство працює сьогодні;  

- підвищення стандарту співвідношення ціна/якість продукції; 

- укладення контрактів з основними клієнтами, що передбачають довгострокове співро-

бітництво у частині поставки та обслуговування продукції нашого підприємства впродовж 

всього терміну її експлуатації.  

 



3. РІВЕНЬ ІНФЛЯЦІЇ.  

У зв`язку з довготривалістю виконання укладених контрактів, не врегулюванням цінової 

політики на енергоносії і, як слідство, на інші матеріали, ріст інфляції безпосередньо впливає на 

фінансові результати роботи нашого підприємства. 

Як вихід із залежності від рівня інфляції, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" використовує метод 

індексації середньої вартості відповідної продукції у світі на час укладення договору на середній 

ймовірний розмір збільшення ціни сировини та інших складових, виходячи з поточної тенденції 

зміни цін на ці продукти/послуги за останні 5 років , а також шляхом укладення контрактів на 

закупівлю сировини/комплектуючих за фіксованими цінами на певний період часу . Проте, вва-

жаючи на те, що зміни вартості енергоносіїв, сировини та інших комплектуючих є непередбачу-

ваними, то здійснення нашим підприємством означених вище заходів не є гарантією усунення 

цього ризику. 

 

4. ВАЛЮТНИЙ  РИЗИК. 

Товариство здійснює свою діяльність в основному в наступних валютах: українська гри-

вня, долар США і російський рубль. Продажі продукції власного виробництва здійснюються на 

ринках Європи, Близького Сходу, Африки, Америки і Митного союзу. Закупівля матеріалів 

проводиться як в середині країни, так і за її межами. Як наслідок, Товариство схильне курсовому 

ризику від коливання курсів тих чи інших валют, який частково нівелюється основними прода-

жами в доларах США і євро. 

Офіційний курс гривні, встановлений Національним банком України ( надалі - НБУ) на 

визначені дати був таким: 
      30 червня 2022р.       31 грудня 2021 р. 

Долар США 29,2549 27,2782 

Євро 30,7776 30,9226 

Російський рубль    0,5559 0,36397 

 

Короткострокові та довгострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборго-

ваність, деноміновані в іноземній валюті призводять до виникнення валютного ризику. Товари-

ство не здійснювало операцій з метою хеджування цих валютних ризиків. 

Станом на звітну дату цієї фінансової звітності Товариство підпадало під вплив опера-

ційного валютного ризику який відноситься до валютних монетарних активів та зобов'язань та 

відноситься до загальних змін на валютному ринку. Під вплив зазначеного ризику підпадають 

реалізація, закупівлі Товариства, деноміновані в іноземних валютах. 

Інформація про фінансові інструменти в іноземній валюті представлена наступним чином 

в тис: 
 

Назва фінансового інструмента 

1 півріччя 2022р. 2021 рік 

тис. доларів 

США 
тис. рублів тис. євро 

тис. доларів 

США 

тис. руб-

лів 

тис. 

євро 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
26 602 638 437 75 601 25 829 907 539 57 326 

Інша поточна дебіторська забор-

гованість 
6 975 6 416 944 - 1 776  3 244 

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 363 19 792 7 19 390 24 930 1 990 

Фінансові активи       

Довгострокові зобов'язання (по-

зики та інші)                    
44 399 - 36 850 44 399 - 36 950 

Довгострокові краткосрочні зо-

бов'язання (позики та інші)  
- - - - - - 

Довгострокові поточні зобов'я-

зання (позики та інші)   
83 980   83 980 - - 

Довгострокові забезпечення       



Поточні забезпечення       

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги  
602 0 932 1 143  33  1 686 

Розрахунки з іншими кредито-

рами 
      

Фінансові зобов'язання       

 

5. РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ. 

Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування 

діяльності, як за рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотримання 

відстрочки платежів за кредиторською заборгованістю. З цією метою Товариство проводить 

аналіз термінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями гро-

шових коштів. У разі надмірної наявності вільної ліквідності або її недостатності, Товариство 

перерозподіляє ресурси відповідним чином. 

Основними джерелами фінансування Товариства були грошові потоки від операційної 

діяльності. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визначити частку короткострокових зобов'я-

зань, яку Товариство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської забор-

гованості та реалізації інших активів. 

 
 30 червня 2022р. 31 грудня 2021р. 

Гроші та їх еквіваленти 36 614 620 368 

Поточні зобов’язання і забезпечення  9 675 144 9 164 492 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,01 0,07 

 

У першому півріччі 2022 року коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився і становить 

0,01 (у 2021 році відповідно 0,07). 

 

6. КРЕДИТНИЙ РИЗИК. 

Фінансові інструменти Товариства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і 

кредиторська заборгованості є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики уп-

равління ризиками, кредитний ризик контролюється на постійній основі. Оцінка платоспромо-

жності контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед наданням відстрочки платежу. Як 

правило, Товариство не витребовує забезпечення виконання зобов'язань контрагентами, оскіль-

ки основні продажі відбуваються  клієнтам з гарною кредитною історією і статистикою оплат. 

З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не пови-

нен значною мірою перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Максима-

льна величина кредитного ризику обмежена сумою фінансових активів в балансі. 

 

7. ПРОЦЕНТНИЙ РИЗИК. 

Для Товариства властивий процентний ризик у в зв'язку з процентними позиками з пла-

ваючою процентною ставкою. Даний ризик нівелюється шляхом залучення та балансування 

ефектів запозичень з фіксованою і плаваючою ставками. 

 

8. РИЗИК УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ. 

Основною метою Товариства стосовно управління капіталом є забезпечення стабільної 

кредитоспроможності та адекватного рівня капіталу для ведення діяльності Товариства і макси-

мізації прибутку акціонерів. 

Товариство управляє структурою капіталу та змінює її відповідно до змін економічних 

умов. Цілями Товариства при управлінні капіталом є забезпечення можливості безперервної ді-

яльності Товариства з метою забезпечення прибутку для акціонерів та вигод для інших зацікав-



лених осіб, а також забезпечення фінансування поточних потреб Товариства, її капітальних ви-

трат та стратегії розвитку Товариства. Товариство розглядає позиковий капітал та акціонерний 

капітал як основні джерела формування капіталу. 

Керівництво постійно контролює рівень капіталу, використовуючи коефіцієнт плато-

спроможності, який розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та 

чистої заборгованості та може вносити зміни до політики і цілей управління структурою капіта-

лу в результаті змін в операційному середовищі, змін оцінки учасниками ринку перспектив змі-

ни цін чи стратегії розвитку Товариства. 

 

Щодо опису невизначеностей, то на діяльність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" мають вплив 

військові дії, що тривають, невизначеність подальшого розвитку подій, погіршення загальної 

економічної ситуації в Україні, зміни у фінансовій політиці уряду України, зростання показника 

інфляції. Наскільки істотним буде вплив воєнного стану на діяльність Товариства за підсумками 

2022 року, залежатиме від того, наскільки довго триватимуть бойові дії і наскільки суттєво і на-

довго просядуть макроекономічні показники в Україні, та світі. Але вже зараз російська агресія 

проти України завдала значної шкоди всій економіці країни. При цьому найбільш постраждалою 

галуззю наразі є гірничо-металургійний комплекс. Знищення двох металургійних комбінатів у 

Маріуполі, складності з доставкою сировини та вивезенням продукції у всіх інших підприємств 

галузі, погіршення цінової кон'юнктури на світових ринках, зростання цін на енергоносії - усе це 

сукупно дуже вдарило по галузі. 

Хоча Товариство продовжує операційну діяльність, військові дії, що відбуваються спри-

чиняють суттєву невизначеність для Товариства в майбутньому, включаючи ризик втрати майна 

в результаті військових дій, повітряних атак та ракетних ударів, а також дефіцит клієнтів та пе-

рсоналу, викликаний імміграцією населення та обмеженнями воєнного стану в Україні. Весь рі-

вень можливого впливу подальшого розвитку військових дій на бізнес Товариства невідомий, 

але його масштаби можуть бути серйозними. 

 

 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 

 
Цим твердженням особи, які здійснюють управлінські функції, висловлюють офіційну позицію 

про те, що, наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, відповідно до стандартів бух-

галтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фі-

нансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під контролем 

емітента, у рамках консолідованої фінансової звітності, що проміжний звіт керівництва містить 

достовірну та об'єктивну інформацію, що подається відповідно до частини четвертої статті 127 

Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".  

 

 

 

Від імені керівництва ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ": 

 

 

 

 

Голова Правління  ____________________________ Сергій КОСТЕНКО 

 

 

 

 

Головний бухгалтер ______________________________ Ірина СОКОЛОВА 

 

 

 

 

 


