
 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

(надалі – АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" або Товариство),  
місцезнаходження: Україна, 51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, 

вул. Сучкова, 115; ідентифікаційний код юридичної особи 05393139) 
повідомляє про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності,  

які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності. 

 
Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської ді-

яльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП 
НМТЗ" за 2022 та 2023 роки та висловлення аудитором думки щодо інформації у Звіті про 
корпоративне управління Замовника, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 За-
кону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", а також перевірка аудито-
ром інформації у Звіті про корпоративне управління Замовника, зазначеної в пунктах 1-4 ча-
стини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", з 
метою включення Звіту про корпоративне управління та думки аудитора щодо певної інфор-
мації в ньому до річної інформації емітента цінних паперів за 2022 та 2023 роки. 

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають ви-
могам, встановленим Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяль-
ність", а також вимогам, вказаним в Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів ауди-
торської діяльності. 

Порядок проведення конкурсу, вимоги до учасників конкурсу та до конкурсної докуме-
нтації, технічне завдання та інша необхідна інформація наведені в тендерній документації за 
посиланням: https://nmpp.interpipe.biz/investors/reportingissuer/Poryadok_vybora_auditora/ 

Дата початку проведення конкурсу – 21 лютого 2022 року. 
Документи отримані після закінчення строку їх подання або подані не в повному обсязі 

чи з порушенням умов конкурсу, не розглядаються.  
Фінансова звітність та інша публічна інформація щодо АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" розмі-

щені у загальному доступі на веб-сайті: https://nmpp.interpipe.biz/investors/docs/uoaointz 
Додаткова інформація про діяльність АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" може надаватись у разі 

необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. 
 
Додаткові умови: 
- рішення про прийняття пропозиції може прийматися з урахуванням, у тому числі та-

ких факторів: ціни, ділової репутації, рекомендацій, історії ділових відносин, обізнаності про 
компетенцію та якість послуг, досвіду роботи тощо. 
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