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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Дьячков О.А. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2022 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05393139 

4. Місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., Новомосковськ, Сучкова, 115 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0569697501, 0569697611 

6. Адреса електронної пошти: Elena.Seredyuk@m.interpipe.biz 

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

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

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

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

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

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

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

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

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://nmpp.interpipe.biz/investors/rask

ritie_informacii/reg_inf_rich_zvit/ 31.10.2022 

 (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  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

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

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

окремо)  

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



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.4. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 

продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня оскiльни Товариство 

не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть 

або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 

економiчної дiяльностi. 

 

До п.5. Змiсту: не надається "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi 

папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента", "Iнформацiя 

про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" тому що Товариство не здiйснювало 

випускiв облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв. 

 

До п.7. Змiсту: вiдсутня iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, тому що у 

Товариствi не iснує такої посади. 

 

До п.8. Змiсту: Iнформацiя про вчинення значних правочинiв вiдсутня, у зв'язку з тим, що 

протягом звiтного кварталу АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" не приймалося рiшень про надання 

згоди на вчинення значних правочинiв та протягом звiтного кварталу такi правочини не 

вчинялися.  

 

До п.9. Змiсту: на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" iнформацiя про 

вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не розкривається. Вiдсутня 

iнформацiя щодо осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, оскiльки така 

iнформацiя повинна розкриватися у складi вiдомостей про вчинення правочинiв iз 

заiнтересованiстю. До АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", як до приватного акцiонерного товариства, 

не застосовуються вимоги, щодо розкриття вiдомостей про вчинення правочинiв iз 

заiнтересованiстю. 

 

До п.10. Змiсту: Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в 

тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 

вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутня, у зв'язку з тим, що у АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 

вiдсутня iнформацiя про необхiднiсть отримання будь-якої згоди на вiдчуження таких цiнних 

паперiв. 

 

До п.11. Змiсту: не надається "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" 

тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. 

 

До п.12. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - так як Товариство не 

проводило конвертацiю цiнних паперiв. 

 



 

До п.13. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про замiну управителя, так як у Товариства вiдсутнiй 

управитель. 

 

До п.14. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про керуючого iпотекою - так як у Товариства вiдсутнiй 

керуючий iпотекою. 

 

До п.15. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв - 

так як Товариство не проводить трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв. 

 

До п.16. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв 

за кожним консолiдованим iпотечним боргом, так як Товариство не випускало iпотечних 

сертифiкатiв. 

 

До п.17. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про iпотечне покриття в тому числi iнформацiя про 

замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття; iнформацiя про розмiр iпотечного 

покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з 

цим iпотечним покриттям; iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з 

розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну 

дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом 

звiтного перiоду; iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або 

включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - так як Товариство 

випускiв iпотечних облiгацiй не здiйснювало. 

 

До п.18. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює 

обслуговування iпотечних активiв. 

 

До п.19. Змiсту: Товариством не здiйснювалися випуски боргових цiнних паперiв, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене поручителем (страховиком/гарантом), тому рiчна фiнансова 

звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) вiдсутня. 

 

До п.20. Змiсту: звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй, оскiльки Товариство не здiйснювало 

емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 

передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 

 

До п.21. Змiсту: Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку вiдсутня, так як Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, 

складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi i наведена у п.22.Змiсту. 

 

До п.23. Змiсту: Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

(аудиторською фiрмою) вiдсутнiй у зв'язку з тим, що промiжна фiнансова звiтнiсть АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ" за ІІ квартал 2022 року не була перевiрена аудитором (аудиторською 

фiрмою). 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 25.04.1996 

3. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 50000000 

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) 

 541 

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

 24.20 - Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi 

 25.99 - Виготовлення iнших готових металевих виробiв, н.в.i.у. 

 24.10 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 

9. Органи управління підприємства 

 1. Загальнi збори.2. Наглядова Рада. 3. Правлiння. 4. Ревiзiйна комiсiя.   

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Власники цiнних паперiв - 84 юридичнi 

особи 
  

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 2 685 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749 

2) IBAN 

 UA633057490000026008000009578 

3) поточний рахунок 

 UA633057490000026008000009578 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749 

5) IBAN 

 UA633057490000026008000009578 

6) поточний рахунок 

 UA633057490000026008000009578 

 

 



IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Надання освiтнiх послуг 

навчальними закладами, 

пов'язаних з одержанням 

професiйної освiти на рiвнi 

квалiфiкацiйних вимог до 

професiйно-технiчного 

навчання, перепiдготовки, 

пiдвищення квалiфiкацiї 

АЕ 527046 01.09.2014 Мiнiстерство освiти i науки 

України 

 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей 

вид дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, 

порушень по лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає. 

 

Планується продовження термiну дiї лiцензiї. Вiдповiдно до п. 6 ст. 21 

Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" вiд 

02.03.2015р. № 222 лiцензiї, якi були чинними на день набуття 

чинностi вказаного Закону та мали обмежений термiн дiї, є 

безстроковими  i можуть бути, за заявою лiцензiата, переоформленi 

органом лiцензування. 

 

 

Надання послуг з перевезення 

пасажирiв i вантажiв 

автомобiльним транспортом 

вiдповiдно до видiв робiт, 

визначених Законом України 

"Про автомобiльний транспорт" 

АВ 544188 05.07.2010 Мiнiстерство транспорту та 

зв'язку України 

 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей 

вид дiяльностi - немає, оскiльки термiн дiї лiцензiї необмежений, 

порушень по лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає. 

Виробництво гладких кiнцiв 

магiстрального трубопроводу в 

PSL1 

5L-0304 02.10.2019 Американський нафтовий 

iнститут 

17.10.2022 

Опис 

Рiшенням Американського нафтового iнституту термiн дiї лiцензiї 

продовжено до 17.10.2022 року. 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей 

вид дiяльностi - немає, оскiльки порушень по лiцензiйнiй дiяльностi у 

Товариства немає. Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

Виробництво електрозварних 

обсадних чи 

помпо-компресорних труб з 

гладкими кiнцями - Група 1 

5СТ-1608 02.10.2019 Американський нафтовий 

iнститут 

17.10.2022 

Опис 

Рiшенням Американського нафтового iнституту термiн дiї лiцензiї 

продовжено до 17.10.2022 року. 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей 

вид дiяльностi - немає, оскiльки порушень по лiцензiйнiй дiяльностi у 

Товариства немає. Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 



Право зберiгання пального 

(виключно для потреб власного 

споживання чи промислової 

переробки) 

0408041420200

1518 

20.03.2020 Головне управлiння ДПС у 

Днiпропетровськiй областi 

24.04.2025 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї немає 

оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi потреби 

по закiнченню термiну дiї лiцензiї, її дiя буде подовжена. 

Виробництво зварних сталевих 

труб зi швом по стандартам EN 

DT-TC.4321.9.

2021 

23.06.2021 Управлiння технiчного 

нагляду (Польща) 

23.06.2023 

Опис 

Труби з поздовжнiм швом, зваренi з використанням струму високої 

частоти HFW. 

Зварнi сталевi труби 152-530мм х 4,5-11,0 мм зi швом вiдповiдно до 

стандарту / технiчних умов EN ISO / API  

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової Ради, акцiонер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Сова Юлiя Миколаївна 

3. Рік народження 

 1976 

4. Освіта 

 Вища. У 1998 роцi закiнчила Державну металургiйну академiю України за спецiальнiстю 

менеджмент у виробничiй сферi та здобула квалiфiкацiю iнженер-економiст 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, Начальник Управлiння казначейських операцiй Фiнансово-економiчної служби. 

7. Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

 

Рiчними Загальними зборами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 17.11.2020 року (протокол №15 вiд 17.11.2020 

року) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради строком на три роки. 

Наглядовою Радою Товариства 27.10.2021 року (Протокол засiдання Наглядової Ради № 556) на 

пiдставi Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення 

про обрання на посаду Голови Наглядової ради Товариства. 

Голову Нагладової ради обрано на перiод повноважень дiючого складу Наглядової ради. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 28 рокiв. 

Посадова особа є акцiонером АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" та є власником 1 (однiєї) шт. простих 

iменних акцiй Товариства, що складає 0,000005% статутного капiталу Товариства. 

 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 04.08.2014 р. по 06.04.2015 р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", керiвник проекту 

Фiнансового управлiння;  

2) з 07.04.2015 р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння 

казначейських операцiй Фiнансово-економiчної служби;  

3) з 02.06.2015 р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", 

начальник фiнансового вiддiлу. 



 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

1) начальник управлiння казначейський операцiй Фiнансово-економiчної служби 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

(мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, 1-А, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код 

юридичної особи: 33668606); 

2) за сумiсництвом начальник фiнансового вiддiлу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (мiсцезнаходження: пр. Трубникiв, 56, м 

Нiкополь, Днiпропетровська область, 53201, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

35537363). 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - представник акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPЕ 

LIMITED) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Смаль Вiра Миколаївна 

3. Рік народження 

 1976 

4. Освіта 

 Вища. У 1998 роцi закiнчила Днiпропетровський державний унiверситет та здобула 

квалiфiкацiю фiлолог, вчитель китайської мови 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, Директор Дивiзiону трубної продукцiї. 

7. Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

 

Рiчними Загальними зборами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 17.11.2020 року (протокол №15 вiд 17.11.2020 

року) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради строком на три роки. 

Наглядовою Радою Товариства 27.10.2021 року (Протокол засiдання Наглядової Ради № 556) на 

пiдставi п.9.16 Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято 

рiшення про припинення з 27.10.2021 року повноваження Голови Наглядової ради - 

представника акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED). На посадi Голови 

Наглядової ради Товариства перебувала з 17.11.2020 року по 27.10.2021 року. 

Посадова особа є представником акцiонера IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED), 

якому належить 90,38967% статутного капiталу Товариства. Акцiями Товариства не володiє. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 24 роки. 

 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 24.12.2015 р. по 09.12.2016 р.  - ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", директор. 

2) з 12.12.2016 р. по 31.01.2018 р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з продажу труб в 

СНД Служби продажу. 

3) з 01.02.2018 р. по 31.01.2019 р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", заступник директора 

Дивiзiону трубної продукцiї. 

4) з 01.02.2019 р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор Дивiзiону 

трубної продукцiї. 

 



Посадова особа обiймає посаду у наступних пiдприємствах:  

1) Член Ради Директорiв IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED) (мiсцезнаходження: 

Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus; iдентифiкацiйний код юридичної особи: НЕ 170535). 

2) Директор трубного дивiзiону ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради, акцiонер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Брiдня Глiб Iгорович 

3. Рік народження 

 1988 

4. Освіта 

 Вища. У 2011 рокi закiнчив Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка 

за спецiальнiстю облiк i аудит та здобув квалiфiкацiю магiстра з облiку i аудиту 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, Начальник Управлiння по роботi iз зовнiшнiми органiзацiями Фiнансово-економiчної 

служби. 

7. Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.  

Рiчними Загальними зборами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 17.11.2020 року (протокол №15 вiд 17.11.2020 

року) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради строком на три роки. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи 12 рокiв. 

Посадова особа є акцiонером АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" та є власником 1 (однiєї) шт. простих 

iменних акцiй Товариства, що складає 0,0000005% статутного капiталу Товариства. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 25.04.2014р. по 10.01.2017р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу 

контроллiнгу продажiв Управлiння аналiтики та планування Служби продажiв; 

2) з 11.01.2017р. по 28.02.2017р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу 

контроллiнгу продажiв Управлiння аналiтики та планування Служби по продуктам i ресурсам;  

3) з 01.03.2017р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння по 

роботi iз зовнiшнiми органiзацiями Фiнансово-економiчної служби. 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

1) член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (мiсцезнаходження: вул.Липова,1, м.Днiпро, 49124, 

Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00191454); 

2) член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" (мiсцезнаходження: вул. Днiпросталiвська, ,4, м. 

Днiпро, 49051, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33718431); 

3) член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКIСТЬ" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, 

буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33184278). 

4) Начальник Управлiння по роботi iз зовнiшнiми органiзацiями Фiнансово-економiчної служби 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

(мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний 

код юридичної особи 33668606). 



1. Посада 

 Член Наглядової Ради, акцiонер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Iльков Павло Олександрович 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 Вища. У 2001 роцi закiнчив Днiпропетровський фiнансово-економiчний iнститут та 

здобув квалiфiкацiю фiнансист. 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, керiвник групи проектної групи Фiнансово-економiчної служби. 

7. Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.  

Рiчними Загальними зборами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 17.11.2020 року (протокол №15 вiд 17.11.2020 

року) вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та 

Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання членом Наглядової 

ради строком на три роки. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 24 рокiв. 

Посадова особа є акцiонером АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" та є власником 1 (однiєї) шт. простих 

iменних акцiй Товариства, що складає 0,0000005 % статутного капiталу Товариства. 

 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 15.06.2015р. по 17.06.2021р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", керiвник групи проектної 

групи Фiнансово-економiчної служби. 

2) з 18.06.2021р. по теперiшнiй час - ТОВ "Новомосковський посуд, керiвник проектної групи. 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах: 

1) Член Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (мiсцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Днiпро, 49124, 

Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи 00191454).  

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради, акцiонер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Любименко Iнна Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1970 

4. Освіта 

 Вища. У 1995 роцi закiнчила Українську державну юридичну академiю за  спецiальнiстю 

правознавство та здобула квалiфiкацiю юрист. 

5. Стаж роботи (років) 

 34 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, Директор з правових питань Управлiння з правових питань. 

 

 



7. Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.  

 

Рiчними Загальними зборами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 17.11.2020 року (протокол №15 вiд 17.11.2020 

року) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради строком на три роки. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 34 роки. 

Посадова особа є акцiонером АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" та є власником 1 (однiєї) шт. простих 

iменних акцiй Товариства, що складає 0,000005% статутного капiталу Товариства. 

 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 25.02.2008 р. по 30.09.2013 р. - Днiпропетровська фiлiя ТОВ "IстВан", провiдний 

юрисконсульт Управлiння забезпечення регiонального судового захисту Сектору правового 

забезпечення та захисту прав власностi;  

2) з 01.10.2013 р. по 01.04.2015 р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з 

правових питань; 

3) з 02.04.2015р. по 09.01.2017 р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння з 

правових питань Служби економiчної безпеки; 

4) з 02.04.2015 р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", 

заступник директора з правових питань Управлiння з правових питань Служби економiчної 

безпеки. 

5) з 10.01.2017 р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з правових 

питань Управлiння з правових питань. 

 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

1) Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" (мiсцезнаходження: вул. Днiпросталiвська, 4, м. 

Днiпро, 49051, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33718431);  

2) член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКIСТЬ" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, 

буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33184278); 

3) за сумiцниством заступник директора з правових питань Управлiння з правових питань 

Служби економiчної безпеки у ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (мiсцезнаходження: вул. 

Писаржевського, 1-А, м. Днiпро, Україна, 49005; iдентифiкацiйник код юридичної особи: 

33517151); 

4) директор з правових питань Управлiння з правових питань ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

(мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, 1-А, м. Днiпро, Україна, 49005; iдентифiкацiйник код 

юридичної особи: 33668606). 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради, акцiонер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Морозов Денис Володимирович 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 Вища. У 2000 роцi закiнчив Днiпропетровський нацiональний унiверситет за 

спецiальнiстю iнформацiйнi системи в менеджментi та здобув квалiфiкацiю магiстра. 

5. Стаж роботи (років) 

 22 



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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, Директор. 

7. Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.  

 

Рiчними Загальними зборами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 17.11.2020 року (протокол №15 вiд 17.11.2020 

року) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради строком на три роки. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи 22 роки. 

Посадова особа є акцiонером АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" та є власником 1 (однiєї) шт. простих 

iменних акцiй Товариства, що складає 0,000005% статутного капiталу Товариства. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 23.07.2013р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор; 

2) з 03.02.2014р. по теперiшнiй час за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", 

радник з питань фiнансової полiтики. 

 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах: 

1) Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; 

iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33668606); 

2) Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: вул. Столєтова, 

21, м. Днiпро, 49081, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 05393116). 

3) Член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (мiсцезнаходження: пр. Трубникiв, 56, м. Нiкополь, 

Днiпропетровська область, 53201, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 35537363). 

4) Член Ради Директорiв IНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA) 

(мiсцезнаходження: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland; реєстрацiйний номер: 

CH-514.3.021.088-4). 

5) Член Ради Директорiв КЛВ-ВIЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) (мiсцезнаходження: Via San 

Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland; реєстрацiйний номер: CH-514.3.021.087-6). 

6) Член Консультативної Ради ВАЛЮРЕК НIКО ТЬЮБ ХОЛДИНГ ГмбХ  (мiсцезнаходження: 

Теодорштрассе 109, 40472, м. Дюссельдорф, НIМЕЧЧИНА; реєстрацiйний номер: вiдсутня 

iнформацiя). 

7) Член Ради Директорiв IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED) (мiсцезнаходження: 8 

Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus; реєстрацiйний номер: НЕ170535). 

8) Член Ради Директорiв КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED) (мiсцезнаходження: 8 Mykinon street, 

1065, Nicosia, Cyprus; реєстрацiйний номер: НЕ186148). 

9) Член Ради Директорiв СТIЛ.УАН ЛIМIТЕД (STEEL.ONE LIMITED) (мiсцезнаходження: 8 

Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus; реєстрацiйний номер: НЕ176502). 

10) За сумiсництвом обiймає посаду радника з питань фiнансової полiтики ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (мiсцезнаходження: 

вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

33517151). 

 

 

 

 

 



1. Посада 

 Член Наглядової Ради, акцiонер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Трегуб Олег Євгенович 

3. Рік народження 

 1964 

4. Освіта 

 Вища. У 1993 роцi закiнчив Харкiвський автомобiльно-дорожнiй iнститут за 

спецiальнiстю пiдйомно-транспортнi, будiвельнi, дорожнi машини та устаткування та здобув 

квалiфiкацiю iнженер-механiк. 

5. Стаж роботи (років) 

 37 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, Начальник вiддiлу економiчної безпеки Управлiння економiчної безпеки. 

7. Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.  

 

Рiчними Загальними зборами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 17.11.2020 року (протокол №15 вiд 17.11.2020 

року) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради строком на три роки. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи 37 рокiв. 

Посадова особа є акцiонером АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" та є власником 1 (однiєї) шт. простих 

iменних акцiй Товариства, що складає 0,000005% статутного капiталу Товариства. 

 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 01.07.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу 

економiчної безпеки Служби економiчної безпеки. 

2) з 23.10.2018р. по 31.03.2021р. - за сумiсництвом у ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з 

безпеки Служби директора з безпеки. 

3) з 01.04.2021р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", заступник директора по 

економiчнiй безпецi. 

 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

1) начальник вiддiлу економiчної безпеки Служби економiчної безпеки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (мiсцезнаходження: вул. 

Писаржевського, 1-А, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

33668606). 

2) Заступник директора по економiчнiй безпецi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (мiсцезнаходження: пр. Трубникiв, 56, м 

Нiкополь, Днiпропетровська область, 53201, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

35537363).  

3) Член Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (мiсцезнаходження: вул. Столєтова, 

21, м. Днiпро, 49081, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 05393116). 

 

 

 

 

 



1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Дьячков Олександр Анатолiйович 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 Вища. У 2001 роцi закiнчив Державну металургiйну академiю України за спецiальнiстю 

Обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю iнженера-металурга. 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД", 05393139, Особа, яка тимчасово здiйснює повноваження Голови Правлiння. 

7. Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

 

Наглядовою Радою Товариства 21.06.2022 року (протокол засiдання Наглядової ради № 579) 

прийнято рiшення про обрання  Головою Правлiння АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" з 22 червня 2022 

року на невизначений термiн. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 27 рокiв. 

Посадова особа акцiями Товариства не володiє. 

 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 13.04.2007 року по 01.11.2021 року - начальник Управлiння з планування виробництва i 

реалiзацiї продукцiї АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"; 

2) з 02.11.2021 року по 21.06.2022 року - особа, яка тимчасово здiйснює повноваження Голови 

Правлiння; 

3) з 22.06.2022 року по теперiшнiй час - голова Правлiння АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". 

У iнших юридичних особах посад не обiймає.  

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Галата Олександр Васильович 

3. Рік народження 

 1987 

4. Освіта 

 Вища. У 2009 роцi закiнчив Нацiональний гiрничий унiверситет за спецiальнiстю 

Економiка пiдприємства та здобув квалiфiкацiю спецiалiста з економiки пiдприємства. У 2012 

роцi закiнчив Нацiональний гiрничий унiверситет за спецiальнiстю Правознавство та здо 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "IНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ", 33517151, Начальник вiддiлу консалтингу та договiрної роботи. 

7. Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

 

 



Наглядовою Радою Товариства 04.10.2021 року (протокол засiдання Наглядової ради № 554) 

прийнято рiшення про обрання членом Правлiння АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" з 05 жовтня 2021 

року на невизначений термiн. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 12 рокiв. 

Посадова особа акцiями Товариства не володiє. 

 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 12.10.2011р. по 03.05.2017р. - юрисконсульт ТОВ "Новомосковський посуд"; 

2) з 04.05.2017р. по 03.06.2019р. - начальник вiддiлу консалтингу та договiрної роботи ТОВ 

"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; 

3) з 04.06.2019р. по теперiшнiй час - начальник вiддiлу консалтингу та договiрної роботи ТОВ 

"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". 

 

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

1) юрисконсульт АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД", (мiсцезнаходження: вул. 115, м. Новомосковськ, Днiпропетровська обл., 

51200, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 05393139). 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лукаш Iрина Миколаївна 

3. Рік народження 

 1987 

4. Освіта 

 Вища. У 2009 роцi закiнчила Нацiональну металургiйну академiю України та здобула 

квалiфiкацiю магiстр з обробки металiв тиском.У 2010 роцi закiнчила НМЕТАУ та здобула 

квалiфiкацiю спецiалiста з економiчної кiбернетики. 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД", 05393139, Керiвник Фiнансово-економiчної служби. 

7. Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

 

Наглядовою Радою Товариства 07.08.2020 року (протокол засiдання Наглядової Ради № 456) 

прийнято рiшення про обрання членом Правлiння АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" на невизначений 

термiн. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 12 рокiв. 

Посадова особа акцiями Товариства не володiє. 

 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 08.05.2015р. по 16.10.2017р. - провiдний економiст економiчного вiддiлу економiчного 

управлiння Фiнансово-економiчної служби ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". 

2) з 17.10.2017р. по теперiшнiй час - начальник вiддiлу по роботi зi зварними трубами 

економiчного управлiння Фiнансово-економiчної служби ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". 

3) з 24.10.2017р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом - керiвник Фiнансово-економiчної служби 

АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". 



Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

1) за сумiсництвом керiвник Фiнансово-економiчної служби АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 

(мiсцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна; iдентифiкацiйний код 

юридичної особи: 05393139); 

2) начальник вiддiлу по роботi зi зварними трубами економiчного управлiння 

Фiнансово-економiчної служби ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: вул. 

Писаржевського, 1-А, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 

33668606). 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Масюк Iрина Геннадiївна 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 Вища. У 2001 роцi закiнчила Полтавський кооперативний iнститут за спецiальнiстю 

фiнанси та здобула квалiфiкацiю економiст-фiнансист. 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ПОСУД", 33905850, Головний бухгалтер. 

7. Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Наглядовою Радою Товариства 10.11.2021 року (протокол засiдання Наглядової ради № 562) 

прийнято рiшення про обрання членом Правлiння АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" з 11.11.2021 року на 

невизначений термiн. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 26 рокiв. 

Посадова особа акцiями Товариства не володiє. 

 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 12.05.2014 р. по 02.07.2017р. - начальник бюро роботи з постачальниками та покупцями 

головної бухгалтерiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"; 

2) з 03.07.2017 р. по 10.08.2021р. - провiдний спецiалiст з податкового облiку та проектної 

дiяльностi головної бухгалтерiї АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"; 

3) з 11.08.2021 р. по 10.11.2021р.- головний бухгалтер ТОВ "Новомосковський посуд". 

4) з 11.11.2021р. по теперiшнiй час - головний бухгалтер АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". 

Посадова особа не обiймає посад у iнших пiдприємствах. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Дерило Андрiй Васильович 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 Вища. У 2006 роцi закiнчив Приднiпровську державну академiю будiвництва та 

архiтектури за спецiальнiстю iнженер-механiк та здобув квалiфiкацiю iнженер-механiк з 

будiвництва машин i вантажопiдйомного обладнання. 



5. Стаж роботи (років) 

 28 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД", 05393139, Головний механiк. 

7. Опис 

 Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

 

Наглядовою Радою Товариства 28.02.2022 року (протокол засiдання Наглядової ради № 572) 

прийнято рiшення про обрання членом Правлiння АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" з 28.02.2022 року на 

невизначений термiн. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 28 рокiв. 

Посадова особа акцiями Товариства не володiє. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 2013 року по теперiшнiй час - головний механiк АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кушнiр Ганна Олександрiвна 

3. Рік народження 

 1991 

4. Освіта 

 Вища. У 2013 роцi закiнчила Державний вищий навчальний заклад "Український 

державний хiмiко-технологiчний унiверситет" за спецiальнiстю економiка пiдприємства та 

здобула квалiфiкацiю спецiалiст з економiки пiдприємства. 

5. Стаж роботи (років) 

 7 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, Економiст вiддiлу по роботi зi зварними трубами Економiчного управлiння 

Фiнансово-економiчної служби. 

7. Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Ревiзiйною комiсiєю Товариства 10.11.2021 року (протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 

10.11.2021р.) прийнято рiшення про обрання Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства на строк до 

проведення загальних Зборiв Товариства, на яких буде обиратися новий склад Ревiзiйної комiсiї 

АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 7 рокiв. 

Посадова особа акцiями Товариства не володiє. 

 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

1) з 17.06.2013р. по 31.03.2015р. - економiст економiчного вiддiлу Фiнансово - економiчної 

служби ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"; 

2) з 01.04.2015р. по 07.07.2017р. - економiст Фiнансово-економiчної служби ПАТ "IНТЕРПАЙП 

НМТЗ"; 

3) з 10.07.2017р. по 08.06.2018р. - економiст вiддiлу по роботi зi зварними трубами 

Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної служби ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

4) з 11.06.2018р. по теперiшнiй час - провiдний економiст з бюджетування вiддiлу по роботi зi 



зварними трубами Економiчного управлiння Фiнансово - економiчної служби ТОВ 

"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". 

5) з 10.07.2018р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом економiст Фiнансово-економiчної служби 

АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ".  

Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:  

1) за сумiсництвом економiст Фiнансово-економiчної служби АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 

(мiсцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна; iдентифiкацiйний код 

юридичної особи: 05393139); 

2) провiдний економiст з бюджетування вiддiлу по роботi зi зварними трубами Економiчного 

управлiння Фiнансово - економiчної служби ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: 

49005, м. Днiпро, вул. Писаржевського, 1А; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33668606). 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Спiльнiченко Вiкторiя Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 Вища. У 1985 роцi закiнчила Днiпропетровський металургiйний iнститут за 

спецiальнiстю фiзико-хiмiчнi дослiди металургiйних процесiв та здобула квалiфiкацiю 

iнженер-металург. 

5. Стаж роботи (років) 

 41 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД", 05393139, Фахiвець групи екологiчної безпеки служби промислової безпеки, охорони 

працi та навколишнього середовища. 

7. Опис 

 Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi. 

Рiчними Загальними зборами Товариства 23.04.2019 року (протокол №13 вiд 23.04.2019 року) 

обрана членом Ревiзiйної комiсiї АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" строком на три роки. 

Посадова особа є акцiонером АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" та є власником 2 816 (двi тисячi вiсiмсот 

шiстнадцять) шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0.0014080% статутного 

капiталу Товариства. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 41 рiк. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

1) з 01.06.2009р. по 04.03.2015р. -  iнженер 1 категорiї бюро цивiльної оборони та режимних 

заходiв служби економiчної безпеки ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ";   

2) з 05.03.2015р. - до 08.03.2016р. - спецiалiст бюро цивiльної оборони та режимних заходiв 

служби економiчної безпеки ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ";  

3) з 09.03.2016р. -  до 21.12.2017р. - спецiалiст групи кадрового адмiнiстрування та 

органiзацiйного управлiння Управлiння персоналом ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ";  

4) з 22.12.2017р.- до 20.01.2020р. - фахiвець групи екологiчної безпеки служби промислової 

безпеки, охорони працi та навколишнього середовища ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" (з 

22.12.2018р. - АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"). 

Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

 

 



VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

  0 0  

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 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 3452 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 2051706 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 2055158 X X 

Опис Зобов'язання визнаються Товариством, якщо їхня оцiнка може 

бути вiрогiдно визначена й iснує iмовiрнiсть зменшення 

економiчних вигод у майбутньому внаслiдок їхнього 

погашення. Податковi зобов'язання включають в себе: 

зобов'язання бюджету - 3 452тис. грн. Iншi зобов'язання 

включають в себе: кредиторську заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги - 422 204тис. грн., з одержаних авансiв -21 991 

тис. грн., з оплати працi - 6 724тис. грн., iншi довгостроковi 

фiнансовi зобов'язання 961 282тис грн., пенсiйнi зобов'язання - 

42 428тис. грн., iншi - 521 338тис. грн. 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.05.2010 172/1/10 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000067300 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Електронні 

іменні 

0,25 20000000

0 

50000000 100 

Опис 

З метою виконання вимог законодавства України, а саме: частини другої статтi 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" про виключно 

бездокументну форму iснування акцiй Загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 22 квiтня 2010 року, прийнято рiшення про 

переведення випуску iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування. Свiдоцтво про 

реєстрацiю випуску акцiй, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 26 березня 2013 року № 172/1/10. Депозитарiєм, 

який обслуговує випуск акцiй, щодо якого було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю обрано ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35917889), Зберiгачем, у якого Товариство 

вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ" 

(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 34412655).  

 

Вiдповiдно до закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 р. №5178-VI (вступив в силу 12.10.13р.)  та Порядку передачi 

цiнних паперiв на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарiю цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 26.03.2013 р. №430 (далi Порядок) здiйснена передача глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв 

ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" вiд ПАТ "Розрахунковий центр" (попереднє найменування Приватне акцiонерне товариство" Всеукраїнський 

депозитарiй цiнних паперiв") до Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (далi - Центральний депозитарiй) без 

розпорядження емiтента. На виконання вимог Порядку емiтент ПАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" повинен був 

укласти з Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв. 

Договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" та ПАТ "НДУ" укладено 18.10.2013 року №ОВ-288. 

Згiдно з вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо здiйснення кодифiкацiї цiнних паперiв Нацiональним 

Депозитарiєм України присвоєно реєстрацiйний лiтерно-знаковий код цiнним паперам Товариства та отримано виписку з реєстру кодiв цiнних 

паперiв. Код цiнних паперiв UA 4000067300.  

З метою виконання вимог частини першої статтi 24 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо обов'язкового включення акцiй до 

бiржового списку хоча б однiєї фондової бiржi ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" було укладено Договiр з ПАТ "Українська бiржа". На пiдставi 

Договору №177/L вiд 15.05.2012 року Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа" надає АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" послуги допуску 

цiнних паперiв до торгiвлi на Бiржi шляхом їх включення до Бiржового Списку, а також обiг цiнних паперiв на ПАТ "Українська бiржа" 

(пiдтримання цiнних паперiв у Бiржовому Списку). 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33905850 

4. Місцезнаходження 

 Україна, 51200, Днiпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул. Сучкова, 115 

5. Опис 

 Засновником товариства є - Вiдкрите акцiонерне товариство "Новомосковський трубний завод", що зареєстроване виконкомом 

Новомосковської мiської Ради депутатiв 25.04.1996 року, код ЄДРПОУ: 05393139, мiсцезнаходження: Україна, 51200, Днiпропетровська 

область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова,115, правонаступником якого є ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", правонаступником якого, в свою чергу, є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", правонаступником якого, в свою чергу, є АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД". 

 

Iнформацiя щодо форми участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

 

Майно товариства становлять основнi засоби та фонди, обiговi кошти, а також iншi оборотнi та необотнi активи, матерiальнi цiнностi, 

майновi права (в тому числi на iнтелектiальну власнiсть) i фiнансовi ресурси, вартiсть яких облiковується та вiдображається в самостiйному 

балансi. 

Для забезпечення дiяльностi Товариства Засновник утворив Статутний капiтал за рахунок грошового внеску на загальну суму - 33 200,00 

грн. (тридцять три тисячi двiстi гривень) 00 коп. 

Органами Товариства є: Загальнi збори учасникiв - вищий орган Товариства; Дирекцiя - колегiальний виконавчий орган Товариства; 

Ревiзiйна комiсiя Товариства - контролюючий орган. 

Учасники Товариства мають право: 

- брати участь в управлiннi Товариством у порядку, визначеному Статутом та законодавством України; 

- брати участь у розподiлi прибутку Товариства i одержувати його частину (дивiденди); 

- отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства; 

- вносити на розгляд Загальних зборiв учасникiв пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 

- призначати i викликати своїх представникiв для участi у Загальних зборах учасникiв; 

- вийти з Товариства в порядку та на умовах, встановлених Статутом та законодавством України;- здiйснити вiдчуження своєї частки 

(частини частки) в статутному капiталi Товариства в порядку та на умовах, встановлених Статутом та  законодавством України; 

- отримати у разi лiквiдацiї Товариства частину майна, що залишилася пiсля розрахункiв з кредиторами, або його вартiсть. 

 



 

XII. 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 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 

 

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 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційн

ий номер 

Кількість акцій 

у випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за якими 

обмежено (шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких 

прав передано 

іншій особі (шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.05.2010 172/1/10 UA4000067300 200 000 000 50 000 000 198 454 459 1 545 541 0 

Опис: 

Власники цiнних паперiв, яким належить 1 545 541 шт. акцiй, не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про 

обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних 

паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI Прикiнцевих та перехiдних положень Закону 

України "Про депозитарну систему України" №5178-VI вiд 06.07.2012р. та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

№08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї з 11.10.2014 року не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах 

емiтента. 



 

 

КОДИ 

Дата 30.06.2022 

Підприємство 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393139 

Територія   за КАТОТТГ 
UA1210007001

0038698 

Організаційно-пра

вова 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: 541 

Адреса, телефон: 51200 Новомосковськ, Сучкова, 115, 0569697501 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за 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 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 1 135 856 

    первісна вартість 1001 4 160 4 160 

    накопичена амортизація 1002 ( 3 025 ) ( 3 304 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 17 590 18 217 

Основні засоби 1010 609 130 574 230 

    первісна вартість 1011 619 641 624 148 

    знос 1012 ( 10 511 ) ( 49 918 ) 

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 187 570 158 916 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 106 660 106 660 

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 I 1095 922 085 858 879 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 209 032 90 149 

Виробничі запаси 1101 102 412 49 398 

Незавершене виробництво 1102 106 580 40 716 

Готова продукція 1103 40 35 

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 1 133 553 1 354 126 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 386 047 351 225 

    з бюджетом 1135 30 795 39 130 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 198 1 170 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 169 244 9 346 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2 423 2 386 

Усього за розділом II 1195 1 935 292 1 847 532 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 2 857 377 2 706 411 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 50 000 50 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 373 240 345 948 

Додатковий капітал 1410 14 253 14 253 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 11 364 11 364 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 514 575 316 790 



Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 572 ) ( 572 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 962 860 737 783 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 79 471 73 489 

Пенсійні зобов’язання 1505 42 428 42 428 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 896 330 961 282 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

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 II 1595 1 018 229 1 077 199 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 408 315 349 775 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 973 2 471 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 762 236 

    розрахунками з оплати праці 1630 4 638 2 588 

    одержаними авансами 1635 11 950 22 971 

    розрахунками з учасниками 1640 1 377 1 377 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 20 648 21 487 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 426 625 490 524 

Усього за розділом IІІ 1695 876 288 891 429 

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 2 857 377 2 706 411 

 

Керівник    Дьячков Олександр Анатолiйович 

 

Головний бухгалтер   Масюк Iрина Геннадiївна 



КОДИ 

Дата 30.06.2022 

Підприємство 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393139 

 

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 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 687 476 1 840 858 

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 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 624 872 ) ( 1 634 033 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 62 604 206 825 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’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 141 222 118 603 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 27 852 ) ( 34 447 ) 

Витрати на збут 2150 ( 81 240 ) ( 46 542 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 169 056 ) ( 152 437 ) 

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 92 002 

    збиток 2195 ( 74 322 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 11 736 



Інші фінансові доходи 2220 0 3 

Інші доходи 2240 2 233 65 547 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 33 738 ) ( 32 079 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 28 654 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 96 578 ) ( 7 798 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 129 411 

    збиток 2295 ( 231 059 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 129 411 

    збиток 2355 ( 231 059 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

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 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -231 059 129 411 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 527 789 712 562 

Витрати на оплату праці 2505 43 120 46 682 

Відрахування на соціальні заходи 2510 8 969 9 301 

Амортизація 2515 39 829 23 004 

Інші операційні витрати 2520 140 459 66 448 

Разом 2550 760 166 857 997 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 198 938 650 198 727 162 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 198 938 650 198 727 162 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1,161460 0,651200 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -1,161460 0,651200 

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

 

Керівник    Дьячков Олександр Анатолiйович 

 

Головний бухгалтер   Масюк Iрина Геннадiївна 



КОДИ 

Дата 30.06.2022 

Підприємство 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393139 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За перше півріччя 2022 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 549 831 2 100 418 

Повернення податків і зборів 3005 30 354 54 213 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 54 213 

Цільового фінансування 3010 697 819 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 15 931 33 771 

Надходження від повернення авансів 3020 67 853 91 327 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 711 406 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

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 232 482 1 194 478 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 648 606 ) ( 1 917 666 ) 

Праці 3105 ( 34 953 ) ( 35 484 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9 523 ) ( 9 476 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 12 869 ) ( 16 160 ) 

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 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 131 126 ) ( 251 509 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 21 ) ( 22 550 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 221 366 ) ( 1 201 782 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -160 605 20 805 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 23 143 

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 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 2 753 ) ( 16 448 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2 753 6 695 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 1 341 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -1 341 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -163 358 26 159 

Залишок коштів на початок року 3405 169 244 15 396 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 3 460 -1 418 

Залишок коштів на кінець року 3415 9 346 40 137 

 

Керівник    Дьячков Олександр Анатолiйович 

 

Головний бухгалтер   Масюк Iрина Геннадiївна 



КОДИ 

Дата 30.06.2022 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393139 

 

Звіт про власний капітал 
За перше півріччя 2022 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 50 000 373 240 14 253 11 364 514 575 0 -572 962 860 

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 50 000 373 240 14 253 11 364 514 575 0 -572 962 860 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -231 059 0 0 -231 059 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 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 

доходу 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:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) 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 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -27 292 0 0 33 274 0 0 5 982 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -27 292 0 0 -197 785 0 0 -225 077 

Залишок на кінець року  4300 50 000 345 948 14 253 11 364 316 790 0 -572 737 783 

 

Керівник    Дьячков Олександр Анатолiйович 

 

Головний бухгалтер   Масюк Iрина Геннадiївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки 

До промiжної фiнансової звiтностi АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"  

за перiод, який закiнчився 30 червня 2022 року 

 

Загальна iнформацiя про Товариство.  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", далi за текстом -  "Товариство", створене згiдно з 

вимогами чинного законодавства України, скорочена назва: АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". 

 

Товариство зареєстроване виконавчим комiтетом Новомосковської мiської ради 

Днiпропетровської областi 25 квiтня 1996 року.     

 

АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" знаходиться за адресою: Україна, 51200, Днiпропетровська обл., м. 

Новомосковськ, вул. Сучкова, 115, iдентифiкацiйний код - 05393139, мiсцезнаходження за  

КОАТУУ - 1211900000, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ - 230. Сторiнка в мережi 

Iнтернет: nmpp.interpipe.biz, електронна адреса Товариства: info@nmpp.interpipe.biz.  

Товариство провадить свою господарську дiяльнiсть та володiє виробничими потужностями, в 

Українi та не має активiв на тимчасово окупованих територiях України. 

Основним видом дiяльностi Товариства є виробництво та реалiзацiя сталевих електрозварних 

труб. Основними видами продукцiї є: труби нафтопровiднi середнього дiаметру, труби та 

профiлi вуглецевi малого дiаметру. Окрiм виробництва Товариство здiйснює послуги з 

нанесення iзоляцiйного антикорозiйного покриття. 

 

Заява керiвництва про вiдповiдальнiсть за пiдготовку, затвердження i подання промiжної 

фiнансової звiтностi Товариства. 

 

Основа складання.  АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" є провiдним пiдприємством України за обсягом 

поставок сталевих електрозварних труб. Перспективнiсть виробництва труб пiдприємства 

полягає у їх широкому вжитку - для будiвництва магiстральних нафтогазопроводiв, 

паропроводiв, водопроводiв, рiзноманiтних будiвельних металоконструкцiй, використання у 

хiмiчнiй, харчовiй та машинобудiвних промисловостях. А виробництво труб з полiмерним 

покриттям є одним з найважливiших складових ресурсозбереження економiки України. З огляду 

на функцiональне призначення технологiчний процес виробництва продукцiї Товариства 

залежить вiд сезонних змiн, а обсяг виробництва залежить вiд кон'юнктури ринку.  

 

На дiяльнiсть Товариства, як i на всю господарську дiяльнiсть України впливає розпочата 

Росiйською Феде-рацiєю проти України 24 лютого 2022року  вiйна. Порушенi економiчнi 

звязки, логiстика, вiддток робочих кадрiв, зменшення заказiв. 

 

Основа пiдготовки iнформацiї.  

 

З метою забезпечення вiдповiдностi звiтностi вимогам МСФЗ, якi неможливо виконати, 

використовуючи встановлений загальнодержавний формат фiнансової звiтностi, у цих 

Примiтках наводиться фiнансова звiт-нiсть у форматi, що вiдповiдає МС ФЗ, у складi: 

 

Звiт про фiнансовий стан станом на 30.06.2022 року; 

Звiт про сукупнi доходи за рiк, який закiнчився 30.06.2022 року; 

Звiт про рух грошових коштiв  за рiк, який закiнчився 30.06.2022 року;  

Звiт про змiни у власному капiталi за рiк, який закiнчився 30.06.2022 року. 



 

Ця окрема промiжна фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародного 

стандарту фiнансового облiку 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". 

 

Ця окрема промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть не включає усю iнформацiю та примiтки, що 

вимагаються до розкриття у рiчному окремому фiнансовому звiтi. 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка 

сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi 

та грошових потокiв Това-риства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола 

користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. 

 

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципiв облiку за iсторичною вартiстю, за 

винятком основ-них засобiв i фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за вартiстю переоцiнки 

або справедливою вартiстю. 

 

Безперервнiсть дiяльностi.  

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який 

передбачає, що Товариство буде продовжувати свої операцiйну дiяльнiсть в найближчому 

майбутньому, а також зможе реалiзувати свої активи i погасити свої зобов'язання в ходi 

звичайної дiяльностi. Таким чином, керiвництво Товариства вважає, що використання принципу 

безперервної дiяльностi є доречним в даних обставинах. 

 

Вiйськова агресiя РФ проти України надала особливого значення питанням безперервностi 

дiяльностi. Вiйна спричиняє негативний вплив на всi сфери життя як держави в цiлому, так i 

окремої людини та суб'єктiв господарювання. Вiйськовi дiї призводять до значних жертв, 

мiграцiї населення, пошкодження iнфраструктури та порушення економiчної дiяльностi в 

Українi. Слiд зазначити, що пов'язанi з вiйною подiї вiдбуваються в перiод значної економiчної 

невизначеностi та нестабiльностi у свiтi, тому наслiдки, скорiше за все, будуть взаємодiяти з 

наслiдками поточних ринкових умов i посилювати їх. Спостерiгається значне зростання цiн на 

сировину, енергетичнi ресурси, зростання споживчого попиту в мiру послаблення пандемiї 

COVID-19, проблеми в ланцюгах поставок, що виникли через наслiдки пандемiї, якi не лише 

зберiгаються, але i посилюються через нестачу робочої сили, запровадженi економiчнi санкцiї та 

торговельнi суперечки, змiни ринкiв збиту. Цi умови можуть значно погiршитися через ширшi 

наслiдки вiйни в Українi, посилення iнфляцiйного тиску та послаблення глобального 

вiдновлення пiсля пандемiї. 

 

Тривалiсть та вплив воєнного стану на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi залишаються 

невизначеними, що не дозволяє з достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i 

тяжкiсть цих наслiдкiв, а також їх вплив на фiнансовий стан на результати дiяльностi 

Товариства в майбутнiх перiодах. 

 

Керiвництво Товариства уважно стежить за ситуацiєю i реалiзує заходи щодо зниження 

негативного впливу зазначених подiй на Товариство. Подальший розвиток подiй, тривалiсть та 

вплив вiйни неможливо передбачити. 

Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку промiжної фiнансової звiтностi, яка 

достовiрно вiдображає усi суттєвi аспекти фiнансового стану Товариства станом на 31.03.2022 

року i результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за рiк, який 

закiнчився цiєю датою, а також за розкриття основних принципiв облiкової полiтики та iншої 

пояснювальної iнформацiї вiдповiдно до Мiжнарод-них стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).  



Промiжна фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є нацiональною валютою 

України. Всi значення закругленi до найближчої тисячi, якщо не вказане iнше. 

 

Облiкова полiтика Товариства забезпечує вiдповiднiсть фiнансової iнформацiї наступним 

якiсним характеристикам: повне висвiтлення, доцiльнiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, 

порiвняннiсть. 

 

Основнi принципи облiкової полiтики, якi застосовувалися при пiдготовцi даної промiжної 

фiнансової звiтностi:  

Перерахунок iноземної валюти. Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi Товариства, оцiнюються 

з викорис-танням валюти основного економiчного середовища, в якому працює Товариство 

(функцiональної валюти), якою є українська гривня. 

 

Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України 

(НБУ), встановленому на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахункiв 

по операцiях в iноземнiй валютi, включаються до складу прибутку або збитку на пiдставi 

обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї. 

 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi по офiцiйному 

обмiнному курсу НБУ на звiтну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслiдок курсової 

рiзницi при переоцiнцi активiв i зобов'язань, вiдображаються в iнших операцiйних 

доходах/витратах або у в iнших доходах/витратах у складi прибутку або збитку.  

 

Основнi курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були 

наступними (Таблиця № 1): 

 

Курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi 

 

                                                                                                                                       

Таблиця № 1 

№ Валюта Станом на 31.06.2021р. Станом на 31.06.2022 р. 

 

1 2 3 4 

1 Долари США 27,1763 29,2549 

2 Євро 32,3018 30,7776 

 

В даний час Українська гривна не є вiльно конвертованою валютою за межами України. 

Звiтнiсть за сегментами. Iнформацiя за сегментами подається на основi бачення її керiвництвом i 

стосується частин Товариства, якi визначенi як операцiйнi сегменти. Операцiйнi сегменти 

визначаються на основi внутрiшнiх звiтiв, якi подаються вищому органу операцiйного 

управлiння Товариства. Товариства визначило, що її вищим органом операцiйного управлiння є 

представники її вищого керiвництва, i внутрiшнi звiти, якi вище керiвництво використовує для 

нагляду за операцiйною дiяльнiстю i ухвалення рiшень щодо розподiлу ресурсiв, служать 

основою для подання цiєї iнформацiї. 

 

На основi поточної структури управлiння Товариство видiлило такi звiтнi сегменти: 

Сегмент Дiяльнiсть сегмента 

Виробництво трубної продукцiї Виробництво та продаж трубної продукцiї 

 

 

 



Товариство не здiйснює подання iнформацiї щодо активiв та зобов'язань за сегментами, оскiльки 

вищий орган операцiйного управлiння не перевiряє таку iнформацiю для цiлей ухвалення 

рiшень. 

 

Основнi засоби.   Основними засобами в Товариствi є матерiальнi об'єкти, якi утримуються для 

використання у виробництвi, для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей та 

використовуватимуться, за очiкуванням, протягом бiльше одного року та вартiсть яких складає 

20000,00 грн. та бiльше за одиницю. 

 

Первинна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв 

 

Вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на 

оплату працi i вiдповiдну частину виробничих витрат. 

 

Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi признаються окремо, капiталiзується, а 

балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. 

 

Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, оцiнюється за його 

собiвартiстю 

 

Для оцiнки пiсля визнання Товариство застосовує модель переоцiнки. 

 

Основнi засоби враховуються за переоцiненою вартiстю за мiнусом подальшої накопиченої 

амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

Iншi подальшi витрати капiталiзуються, тiльки якщо вони приводять до збiльшення майбутнiх 

економiчних вигод вiд об'єкту основних засобiв. 

 

Всi iншi витрати признаються у складi прибутку або збитку, як витрати у мiру їх здiйснення. 

 

Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття, або в тих випадках, коли 

подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод.  

 

Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв, або 

що пiдлягають отриманню i балансової вартостi цих активiв i признаються у складi прибутку 

або збитку.  

 

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з тим, щоб зменшити їх 

вартiсть до лiквiдацiйної вартостi протягом залишкового термiну їх експлуатацiї (Таблиця № 2): 

 

Термiн експлуатацiї 

Таблиця № 2 

№  Показник Термiн експлуатацiї, рокiв 

1 2 3 

1 Будiвлi i споруди        15-30 

2 Передавальнi пристрої 10 

2 Виробниче устаткування 5 

3 Транспортнi засоби         5 

4 Iншi основнi засоби         4 

 

 



 

Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання, доставлений до 

мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, 

визначений управлiнським персоналом. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка 

вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на 

дату, з якої припиняють визнання активу. 

 

Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв формується виходячи з ринкової вартостi лому, 

що мiститься в об'єктi, i переглядається при проведеннi переоцiнки.  

 

Витрати по позиках, що безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 

квалiфiка-цiйного активу капiталiзуються у складi вартостi цього активу.  

 

До категорiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв(МНМА) вiдносяться предмети, 

очiкуваний термiн корисного використання яких перевищує 1рiк, але вартiсний критерiй 

одиницi, не перевищує 20000,00 грн, без суми ПДВ. 

 

Квалiфiкацiйним активом визнається актив, який обов'язково потребує суттєвого перiоду для 

пiдготовки його до використання за призначенням чи для реалiзацiї. Суттєвим перiодом, для 

цiлей класифiкацiї активiв в якостi квалiфiкованих, вважається термiн, який перевищує 24 

мiсяцiв. 

 

Витрати на позики. Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або 

виробництвом активу який через необхiднiсть вимагає тривалого часу для його пiдготовки до 

планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина собiвартостi такого активу. 

Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були 

понесенi. Витрати на позики мiстять у собi сплату процентiв та iншi витрати, понесенi 

Товариством в зв'язку з залученням позикових коштiв. 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть. Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку оцiнюється за первiсною 

вартiстю, включно з витратами на здiйснення операцiї. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна 

нерухомiсть вiдображається за справедливою вартiстю, яка визначається на основi ринкових 

даних у результатi оцiнки, проведеної незале-жними оцiнювачами, за вирахуванням 

накопичених у подальшому збиткiв вiд знецiнення. Переоцiнка здiйснюється iз достатньою 

регулярнiстю для того, щоб балансова вартiсть не вiдрiзнялась iстотно вiд тiєї, яка була б 

визначена iз використанням справедливої вартостi на звiтну дату. Прибутки та збитки, якi 

виникають у результатi змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi, включаються до 

складу прибутку або збитку того перiоду, в якому вони виникають. 

 

Нематерiальнi активи.  Нематерiальний актив визнається тiльки якщо:  

 

- є ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає майбутнi економiчнi вигоди вiд активу, та 

собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. 

 

Об'єкт нематерiального активу, який вiдповiдає критерiям визнання активу, оцiнюється за його 

собiвартiстю, за мiнусом подальшої накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення 

корисностi. 

 

Видатки на нематерiальний актив визнаються, як витрати, на момент їхнього понесення за 

винятком випад-кiв, коли: вони становлять частину собiвартостi нематерiального активу та цей 

об'єкт був придбаний при об'єднаннi бiзнесу i його не можна визнати як нематерiальний актив.   



Облiк нематерiальних активiв ведеться по кожному об'єкту нематерiальних активiв.  

 

Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв прийнято рiвною нулю.  

Амортизацiя нематерiального активу починається коли вiн стає придатним до використання, 

тобто доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до 

експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Нарахування амортизацiї 

нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу продовж термiну 

їх корисного використання, який встановлюється при визнаннi цього об'єкту активом (при 

зарахуваннi на баланс). Термiн корисного використання встановлюється окремо для кожного 

нематерiального активу. Припинення амортизацiї здiйснюється на на дату, з якої актив 

класифiкується як утримуваний для продажу (або включається до лiквiдацiйної групи) 

вiдповiдно до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу. 

 

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї якi не пiдлягають 

амортизацiї переоцiнюються в кожному перiодi, для пiдтверджування оцiнки невизначеного 

строку корисної експлуатацiї. Ви-знання нематерiального активу припиняється, в разi його 

вибуття, або якщо вiд його використання або вибуття не очiкується майбутнi економiчнi вигоди. 

 

Оренда. Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та 

винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку 

оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють 

справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за 

справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних оренд-них платежiв. Мiнiмальнi 

оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених 

зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити 

сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi 

вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування 

амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою 

Товариства щодо подiбних активiв. Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з 

правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна 

оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визна-ються як витрати на 

прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну 

оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи 

аморти-зацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. 

 

Товариство використовує МСФЗ 16 "Оренда". Оренда це, Договiр або частина договору, яка 

передає право на використання активу (базового активу) протягом перiоду часу в обмiн на 

компенсацiю. 

 

МСФЗ 16 передбачає необов'язковi звiльнення (спрощення) вiд вимог стандарту, щодо 

короткострокової оренди та оренди низьковартiсних об'єктiв оренди. Товариство визнає об'єкти 

низьковартiсними, якщо справедлива вартiсть предмету договору оренди на дату визнання 

нижче 5000 долларiв США. 

 

Оцiнюючи, чи є орендар обгрунтовано впевнений у тому, що вiн скористається можливiстю 

продовжити оренду чи не скористається можливiстю припинити дiю оренди, суб'єкт 

господарювання має брати до уваги всi вiдповiднi факти та обставини, якi створюють 

економiчний стимул для орендаря скористатися можливiс-тю продовжити оренду чи не 

скористатися можливiстю припинити дiю оренди. 

 

 



 

Зменшення корисностi нефiнансових активiв.  Активи переглядаються Товариством на предмет 

зменшення корисностi тодi, коли подiї i обставини вказують на те, що балансову вартiсть не 

буде можливо вiдшкодувати. Збиток вiд зменшення корисностi визнається у сумi, на яку 

балансова вартiсть активiв перевищує їхню вартiсть вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування є 

бiльшою з двох величин: справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi 

використання. Для цiлей оцiнки зменшення корисностi активи групуються за найменшими 

рiвнями, для яких iснують окремi потоки грошових коштiв, якi можна визначити (одиницi, якi 

генерують грошовi кошти). 

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. В складi довгострокових фiнансових iнвестицiй Товариство 

враховує iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство ТОВ "Новомосковський посуд". ТОВ 

"Новомосковський посуд"   засноване вiдповiдно до рiшення Наглядової ради акцiонерiв ВАТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ" №50 вiд 16.11.2005 року, зареєстроване виконавчим комiтетом 

Новомосковської мiської ради Днiпропетровської областi - 03.12.2005 року. Частка АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ" в статутному капiталi ТОВ "Новомосковський посуд" складає 100 %. 

 

АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" подає окрему фiнансову звiтнiсть. В окремiй фiнансовiй звiтностi 

iнвестицiї в ТОВ "Новомосковський посуд" вiдображаються за методом участi в капiталi. 

 

Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи як дебiторську 

заборгованiсть та наданi позики. Товариство. визначає категорiю фiнансових активiв при їх 

первинному визнаннi. 

 

Дебiторська заборгованiсть та наданi позики виникають тодi, коли Товариство реалiзує 

продукцiю або надає грошовi кошти безпосередньо дебiтору, окрiм позик i дебiторської 

заборгованостi, якi створюються з намiром продажу зразу ж або протягом короткого промiжку 

часу. Вони включаються в категорiю оборотних активiв, окрiм тих з них, термiн погашення яких 

перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Данi фiнансовi активи включаються в категорiю 

необоротних активiв 

 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть визнається фiнансовим активом з фiксованими платежами або 

платежами, як пiдлягають визначенню, якщо ця заборгованiсть є договiрним правом отримувати 

грошовi кошти. У звiтностi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, 

вiдображається за чистою вартiстю, рiвною сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням 

резерву очiкуваних кредитних збиткiв. Нарахування резерву очiкуваних кредитних збиткiв 

здiйснюється щоквартально в розрiзi контрагентiв, виходячи з термiнiв заборгованостi. 

Встановленi наступнi коефiцiєнти очiкуваних кредитних збиткiв з простроченої дебiторської 

заборгованостi термiном: 

- до 90 днiв 5 % 

- вiд 90 до 180 днiв 25% 

- вiд 180 днiв до 1 року 50% 

- понад 1рiк 100% 

 

До дебiторської заборгованостi термiном погашення до 30 днiв, застосовується коефiцiєнт 

знецiнення заборгованостi згiдно МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" у розмiрi 0,01%. 

 

Нарахування суми резерву очiкуваних кредитних збиткiв за звiтний перiод вiдображається в 

звiтi про фiнансовi результати. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв 

здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву очiкуваних кредитних збиткiв. У разi 



недостатностi суми нарахованого резерву очiкуваних кредитних збиткiв безнадiйна дебiторська 

заборгованiсть списується з активiв на витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної 

безнадiйної дебiторської заборгованостi включається  до складу доходiв. Частина дебiторської 

заборгованостi, що пiдлягає погашенню впродовж дванадцяти мiсяцiв вiд дати балансу, 

вiдображається  на ту ж дату у складi поточної дебiторської заборгованостi. Дебiторська 

заборгованiсть з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв вiдображається у складi довгострокових 

активiв. Дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом на дату звiтностi, оцiнюється за 

первинною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Суми податку на додану вартiсть, 

що не увiйшли до податкового кредиту у зв'язку з вiдсутнiстю податкових накладних, 

враховуються у складi активiв пiдприємства.  

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти i їх еквiваленти визнаються згiдно з вимогами 

МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" i МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв". Грошовi 

кошти i їх еквiваленти вiдображаються у балансi пiдприємства у складi активiв (п.54 МСБО 1). 

Грошовими коштами визнаються грошовi кошти в касi i депозити до запитання. Еквiвалентами 

грошових коштiв визнаються короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, як вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким властивий незначний ризик змiни 

вартостi, а термiн погашення не перевищує трьох мiсяцiв вiд дати придбання (п.6: 7 МСБО 7). 

Пiд термiном "депозити до запитання" розумiються суми, якi можуть бути вилученi у будь-який 

момент без попереднього повiдомлення (в т.ч. на рахунках банкiв). Безвiдкличнi акредитиви, 

вiдкритi на користь бенефiцiара (продавця), визнаються такими, якi не вiдповiдають визначенню 

грошових коштiв i їх еквiвалентiв, i вiдобра-жаються у фiнансовiй звiтностi окремо. Операцiї по 

безвiдкличних акредитивах, (вiдносно яких iснує обме-ження по обмiну або використанню) з 

погашенням впродовж дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, вiдображається у балансi в 

статтi "Iншi оборотнi активи". Операцiї по безвiдкличних акредитивах з погашенням бiльше 

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, класифiкуються як iншi необоротнi активи 

(п.66МСБО 1). 

 

Визнання фiнансового активу (або, при необхiдностi, частини фiнансового активу або частини 

групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у випадку: 

 

закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу; 

 

збереження за Товариством права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з 

одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без 

суттєвих затримок на транзитних умовах; або якщо Товариство передало свої права отримувати 

грошовi потоки вiд активу та (а) передало практично всi ризики й вигоди, пов'язанi з таким 

активом, або (б) анi передало, анi зберегло за собою практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з 

ним, але при цьому передало контроль над активом. 

 

Якщо Товариство передало усi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклало 

транзитну угоду i при цьому не передало, але i не зберегло за собою, практично всiх ризикiв та 

вигод вiд активу, а також не передало контроль над активом, новий актив визнається у тiй мiрi, в 

якiй Товариство продовжує свою участь у переданому активi. 

 

У цьому випадку Товариство також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i 

вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi 

Товариством. 

Участь, що триває та приймає форму гарантiї за переданим активом, визнається за найменшою з 

таких величин: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою, виплата якої 

може вимагатись вiд Товариства. 



Зобов'язання. Товариство визнає зобов'язання тiльки тодi, коли актив отриманий або коли 

пiдприємство має безумовну угоду придбати актив за умови, що його оцiнка може бути 

достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому 

внаслiдок його погашення. 

 

Фiнансовим зобов'язанням визнається будь-яке контрактне зобов'язання надати грошовi кошти 

iншому пiдприємству. 

 

Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а 

також процентнi кредити та позики. До позикових коштiв, визнаних у фiнансовiй звiтностi, 

включаються банкiвськi кредити i небанкiвськi позиковi кошти.  

 

Поточна торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється на момент первiсного 

визнання та вiдображається у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю. 

 

Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б сплачена за передачу зобов'язання у 

звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату проведення операцiї. 

 

Позиковi кошти враховуються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат, понесених на 

проведення операцiї. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень (за вирахуванням витрат на 

проведення операцiї) i вартiстю погашення визнається у складi прибутку або збитку впродовж 

перiоду, на який були залученi позиковi кошти.  

 

Зобов'язання Товариства класифiкуються на довгостроковi зобов'язання та i поточнi 

зобов'язання. 

 

Зобов'язання класифiкуються як поточнi, за винятком випадкiв, коли Товариство має безумовне 

право вiдстрочити погашення зобов'язання, щонайменше, на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.  

 

Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в фiнансовiй 

звiтностi за їхньою справжньою вартiстю. Визначення цiєї вартостi залежить вiд виду 

зобов'язання i умов їх виникнення. 

 

Зобов'язання, якi були спочатку класифiкованi як довгостроковi, але термiн погашення яких на 

дату балансу менше 12 мiсяцiв, перекласифiковуються в короткостроковi. 

 

Короткостроковi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. 

 

Умовнi активи та зобов'язання. Умовнi активи не вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан 

Товариства. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається коли надходження економiчних 

вигод є ймовiрним. 

 

Умовнi зобов'язання не вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан, за винятком випадкiв, коли 

iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при 

цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання 

пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють 

собою економiчнi вигоди є малоймовiрною. 

 

Податок на прибуток.  Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

законодавства України, яке дiє на звiтну дату.  

 



Облiк податку на прибуток ведеться по витратах (доходах) з податку на прибуток i складається з 

поточного податку на прибуток з урахуванням вiдстроченого податкового зобов'язання i 

вiдстроченого податкового активу. Розрахунок вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань 

при визначеннi суми витрати (доходу) з податку на прибуток за даними бухгалтерського облiку 

проводиться на кiнець звiтного року. Поточний податок на прибуток: сума податкiв на 

прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) вiдносно оподатковуваного прибутку 

(податкового збитку) за перiод визначений вiдповiдно до правил, встановлених податковими 

органами. Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний або попереднiй перiоди 

розраховуються з використанням ставок податкiв (вiдповiдно до податкового законодавства), якi 

були офiцiйно прийнятi або з високою мiрою вiрогiдностi очiкуються до прийняття на дату 

звiтностi. Вiдкладенi податковi зобов'язання - суми податку на прибуток, що пiдлягають сплатi в 

майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тим-часових рiзниць. Вiдкладенi податковi 

активи - це суми податкiв на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в майбутнiх перiодах 

вiдповiдно до: тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню; перенесенням невикористаних 

податкових збиткiв на майбутнi перiоди; перенесенням невикористаних податкових пiльг на 

майбутнi перiоди. 

 

Товарно-матерiальнi запаси.  

 

Запаси класифiкувати по наступних видах: 

- Сировина; 

- Матерiали; 

- Паливо; 

- Запаснi частини; 

- Товари; 

- Малоцiннi i швидкозношуванi предмети; 

- Незавершене виробництво; 

- Напiвфабрикати; 

- Готова продукцiя. 

 

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнається їх найменування. Запаси облiковуються по 

найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. (П.9 МСФО 2). 

Собiвартiсть запасiв визначається згiдно   п.п. 10-27 МСБО 2 "Запаси".  

 

Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, витрати на переробку i iншi витрати, 

понесенi з метою забезпечення поточного мiсцезнаходження i стану запасiв. 

 

 Вартiсть запасiв, придбаних за iноземну валюту, перераховується у функцiональну валюту з 

використанням курсу на дату операцiї.  У випадку якщо запаси отримуються на умовах видачi 

авансу, їх вартiсть перераховується у функцiональну валюту з використанням курсу на дату 

видачi авансу. 

 

 При вiдпуску сировини, матерiалiв, палива, запасних частин, малоцiнних i швидкозношуваних 

предметiв, у виробництво, продаж  або iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється  по методу 

ФIФО(собiвартостi перших за часом надходжень запасiв). 

 

Запаси у виглядi напiвфабрикатiв, готової продукцiї при вiдпуску у виробництво або реалiзацiї, 

товари на комiсiю що знаходить в порту, оцiнюються по методу середньозваженої собiвартостi. 

 

Надлишки(недостачi) готової продукцiї, отриманi в перiод iнвентаризацiї i при реалiзацiї готової 

продукцiї, оцiнюються (списуються) за собiвартiстю виробництва аналогiчної продукцiї 



поточного перiоду. Результати такої оцiнки вiдносяться в зменшення собiвартостi реалiзованої 

продукцiї перiоду.  

 

Запаси, вiд використання яких не очiкується отримання економiчних вигод в майбутньому, та 

собiвартiсть яких не може бути вiдшкодована (пошкодженнi, застарiлi), не вiдповiдають 

визначенню активiв та списуються з балансу. 

 

З метою вiдображення активiв у фiнансовiй звiтностi на кожну дату балансу Товариство оцiнює 

запаси за чистою вартiстю реалiзацiї шляхом створення резерву (забезпечення) знецiнення 

запасiв.  

 

Резерв на знецiнення запасiв створюється шляхом визначення чистої вартостi реалiзацiї   

запасiв, на пiдставi порiвняння балансової вартостi запасiв з ринковою вартiстю подiбних 

запасiв та коефiцiєнту оборотностi запасiв. Резерв на знецiнення запасiв переоцiнюються 

щокварталу. 

 

Вартiсть малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, переданих в експлуатацiю, виключається 

зi складу активiв з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв по 

мiсцях експлуатацiї i вiдповiдних матерiально-вiдповiдальних особах впродовж термiну їх 

фактичного використання. 

 

Сума транспортно-заготiвельних витрат (ТЗР), що враховуються на окремому субрахунку 

"Транспортно-заготiвельнi витрати" i якi неможливо вiднести безпосередньо в собiвартiсть 

придбаних запасiв розподiляються по методу середнього вiдсотка при визначеннi суми ТЗР, на 

запаси, якi вибули (використанi, реалiзо-ванi, безоплатно переданi i т. п.) за звiтний мiсяць. 

Вiдповiдно до норм п. 10-15 МСФО 2 "Запаси" облiк отриманих вiд пiдприємств - 

постачальникiв сум збiльшення або зменшення вартостi запасiв, вирахуванi вiдповiдно до 

коливань валюти до нацiональної валюти проводяться, як додаткова вартiсть вiдповiдної 

одиницi запасiв. У випадках неможливостi вiднесення сум збiльшення або зменшення вартостi 

запасiв на вiдпо-вiдну одиницю запасiв: для основної сировини ведеться їх облiк на окремому 

субрахунку "Iншi матерiали". Подальше вiднесення вартостi запасiв з окремого субрахунку 

"Iншi матерiали" проводиться на випуск готової (виробництво) продукцiї поточного перiоду 

пропорцiйно вартостi основної сировини списаної на виробництво продукцiї по типових 

представниках; - для iнших ТМЦ суми збiльшення або зменшення вартостi запасiв, вирахуванi 

вiдповiдно до коливань валюти до нацiональної валюти, вiдносяться на рахунки "Iншi витрати" 

або "Iншi доходи" поточного перiоду. 

 

Виплати працiвникам. Визнання, оцiнку, облiк виплат спiвробiтникам вiдображаються   

Товариством у бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 19 "Винагород 

працiвникам".  

 

Виплати працiвникам - це всi форми компенсацiї, що їх надає Товариство в обмiн на послуги, 

наданi працiвниками. Товариство здiйснює оплату працi працiвникiв згiдно затвердженим 

штатним розписом, встановленими тарифними ставками, з використанням даних табельного 

облiку робочого часу. 

 

Забезпечення. Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Товариство 

має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим 

ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi 

вигоди, i суму зобов'язання можна достовiрно оцiнити.  

 



Забезпечення переоцiнюються щорiчно. Змiни у забезпеченнях, що виникають з плином часу, 

вiдображаються у фiнансовому звiтi про сукупний дохiд щорiчно у складi iнших операцiйних 

доходiв та витрат. 

 

Iншi змiни у забезпеченнях, пов'язанi зi змiною очiкуваного процесу врегулювання зобов'язань 

або орiєнтов-ної суми зобов'язання, або змiнами ставок дисконтування, вiдображаються як змiна 

облiкової оцiнки у перiодi, коли такi змiни вiдбулись, за винятком зобов'язань з вибуття активiв, 

що вiдображаються у фiнансовому звiтi про сукупний дохiд. 

 

В Товариствi створенi резерви на: 

- забезпечення на виплату вiдпусток,  

- забезпечення пенсiйних виплат, згiдно списку №1 та № 2, 

- забезпечення на судовi справи та штрафи, 

- iншi забезпечення.  

 

Забезпечення на виплату вiдпусток. Сума забезпечення на виплату вiдпусток визначається 

Товариством щомiсячно як, кiлькiсть днiв невикористаних вiдпусток iндивiдуально по 

працiвникам* середню зарплату за звiтний перiод по кожному працiвнику за звiтний рiк * k 

 

k - коефiцiєнт, що враховує ставки за нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соцiальне страхування на заробiтну плату. 

 

Iнвентаризацiя резерву вiдпусток проводиться щоквартально з вiдображенням результату в 

складi операцiйних доходiв чи витрат Товариства. 

 

Залишок забезпечення на оплату вiдпусток, включаючи вiдрахування на державне соцiальне 

страхування з цих сум, станом на кiнець звiтного року визначається за розрахунком, який 

базується на кiлькостi днiв невикористаної працiвниками Товариства щорiчної вiдпустки та 

середньоденної оплати працi працiвникiв. 

 

Забезпечення на судовi справи та штрафи. Забезпечення створюються на покриття судових 

витрат, якi можуть бути визнанi внаслiдок програшу в судових процесах. Забезпечення 

створюється у разi, коли вiрогiднiсть застосування до Товариства штрафних санкцiй, стягнення 

пенi та iнших додаткових платежiв становить 100% вiдсоткiв за оцiнкою юристiв. 

 

Iншi забезпечення. Товариство створює iншi забезпечення за пiдсумками роботи за рiк згiдно 

умов Колективного договору для покриття витрат, якi будуть понесенi в наступних звiтних 

перiодах, але за своєю суттю вiдносяться до поточного перiоду. Витрати по створенню 

забезпечення на виплату винагороди за пiдсумками роботи за рiк включаються до витрат на 

персонал та вiдповiднi соцiальнi нарахування в складi iнших операцiйних витрат. 

 

Забезпечення на пенсiйнi програми з визначеною виплатою. Товариство бере участь в 

державному пенсiйному планi з встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд 

на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях з шкiдливими i небезпечними для 

здоров'я умовами.  

 

Товариство також надає на певних умовах одноразовi виплати по закiнченню трудової 

дiяльностi.  

 

Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорiчно на пiдставi актуарних 

припущень з використанням методу прогнозованої умовної одиницi.  



Зобов'язання у зв'язку з пенсiйним планом з встановленими виплатами, визнається в ї фiнансовiй 

звiтностi, як теперiшня вартiсть наданих працiвниками поточних послуг з урахуванням вартостi 

ранiше наданих працiвниками послуг внаслiдок скорочення програми, за рахунок зменшення 

працiвникiв та будь якого прибутку та збитку при виплатi, визначених згiдно розрахунку 

актуарiя. 

 

Визнання доходiв. Доходи визнаються згiдно з нормами Концептуальної основи фiнансової 

звiтностi, МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" в результатi таких операцiй i подiй: 

 

- Продаж готової продукцiї; 

 

- Надання послуг; 

 

- Використання активiв пiдприємства iншими сторонами, результатом чого являються 

дивiденди, вiдсотки i роялтi. 

 

- Оренднi операцiї. 

 

- Вибуття об'єкту основних засобiв. 

 

- Змiни валютних курсiв. 

 

Доходом вiд звичайної дiяльностi визнається валове надходження економiчних вигод впродовж 

перiоду, що виник в результатi звичайної дiяльностi пiдприємства, коли власний капiтал зростає 

в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу.  Дохiд 

вiд iнших операцiй включає iншi статтi, що вiдповiдають визначенню доходу.  

Дохiд вiд iнших операцiй в Звiтi про прибутки i збитки вiдображається окремо. Включаються в 

дохiд тiльки валовi надходження економiчних вигод, що отриманi або пiдлягають отриманню на 

власний рахунок пiдприємства. Суми, отриманi вiд iменi третiх осiб, якi не є економiчними 

вигодами (ПДВ, суми в межах агентських договорiв), з доходу виключаються. Дохiд оцiнюється 

за справедливою вартiстю, яка була отримана або пiдлягає отриманню.  

 

Дохiд вiд продажу товарiв визнається у разi задоволення усiх наступних умов: 

 

- Передача покупцевi усiх iстотних ризикiв i винагороди, пов'язаних з власнiстю на товар; 

 

- Пiдприємство бiльше не бере участь в управлiннi в тому ступенi, який зазвичай асоцiюється з 

правом володiння, i не контролює проданi товари; 

 

- Суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

 

- Є вiрогiднiсть надходження економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; 

 

- Витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити (за 

принципом вiдповiдностi витрат i доходiв); 

 

- Дохiд i реалiзацiя не визнаються, якщо пiдприємство зберiгає iстотнi ризики, пов'язанi з 

власнiстю на товар 

 

- Зменшення доходу на суму повернених товарiв. 

 



- Визнається дохiд по методу нарахувань. 

 

У разi надання послуг дохiд визнавати у разi задоволення наступних умов: 

 

- Можливiсть достовiрно оцiнити суму доходу; 

 

- Є вiрогiднiсть вступу економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; 

 

- Можливiсть достовiрно оцiнити мiру завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; 

 

- Можливо достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, i витрати, необхiднi для 

її завершення. 

 

Визнавати дохiд вiд надання послуг в перiодi їх фактичного надання по методу нарахувань.  

 

У разi неможливостi достовiрно оцiнити результат операцiї, що припускає надання послуг, дохiд 

визнається тiльки в об'ємi, що не перевищує визнанi витрати, що пiдлягають вiдшкодуванню. 

 

У разi виникнення невизначеностi вiдносно отримання суми, вже включеної в дохiд, 

неоплачувану суму або суму, по якiй перестала iснувати вiрогiднiсть вiдшкодування, визнається 

в якостi витрат. 

 

Дохiд вiд операцiйної оренди визнається у складi доходу впродовж термiну оренди.  

 

Доходи, що виникли зi списанням об'єкту основних засобiв, визнається як рiзницю мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) i балансовою вартiстю. 

 

Дохiд вiд визнання курсових рiзниць, розрахованих вiдповiдно до вимог МСБО 21 "Вплив змiн 

валютних курсiв" визнавати у фiнансовiй звiтностi в перiодi, в якому вони виникли.  

 

Податок на додану вартiсть. ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при продажу на 

внутрiшньому ринку i iмпортi товарiв, робiт або послуг i 0% при експортi товарiв i наданнi 

супутнiх послуг.  В тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був 

створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi заборгованостi, 

включаючи ПДВ. 

 

Визнання витрат. Витрати визнаються коли iснує зменшення майбутнiх економiчних вигод, 

пов'язаних зi зменшенням активу або зi збiльшенням зобов'язань, яке може бути достовiрно 

визначене. 

 

Бухгалтерський облiк витрат дiяльностi здiйснюється Товариством за видами дiяльностi 

виходячи з їхньої функцiї з використанням рахункiв класу 9 "Витрати дiяльностi".  

 

Аналiтичний облiк витрат ведеться за мiсцями виникнення, центрами та статтями витрат 

вiдповiдно до iнструкцiй та положень з калькуляцiї собiвартостi окремих видiв продукцiї (робiт, 

послуг).  

Для облiку витрат i калькуляцiї фактичної собiвартостi продукцiї основного виробництва 

застосовується по передiльний метод, для облiку витрат допомiжного виробництва - по заказний 

i по передiльний методи облiку. Кожен пiдроздiл (центр витрат) допомiжного виробництва 

акумулює усi свої фактичнi витрати з їх пода-льшим розподiлом на iншi пiдроздiли по базi 

розподiлу.                                                                                                                                          



Витрати, що формують собiвартiсть реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг, 

вважаються витратами того звiтного перiоду, в якому визнано доходи вiд реалiзацiї таких 

товарiв, робiт, послуг. У виробничу собiвартiсть продукцiї включаються:  

                                                                                                                                                                    

- прямi змiннi витрати: прямi матерiальнi витрати, iншi прямi витрати, безпосередньо пов'язанi з 

виробництвом продукцiї 

 

- прямi постiйнi розподiленi витрати: прямi витрати на оплату працi, амортизацiя виробничих 

засобiв i нематерiальних активiв, iншi прямi витрати на утримання i експлуатацiю, ремонт 

устаткування. 

 

- розподiленi загальновиробничi витрати: витрати на утримання i експлуатацiю, ремонт 

устаткування, витрати на управлiння виробництвом, амортизацiя основних засобiв 

загальновиробничого характеру, витрати на опалювання, освiтлення i iнший змiст виробничих 

примiщень, iншi витрати. 

Оцiнка вибуття незавершеного виробництва, напiвфабрикатiв i готової продукцiї робиться по 

методу середньозваженої собiвартостi.  

 

Труби електрозварювальнi обчислюються в тоннах. Собiвартiсть одиницi продукцiї 

розраховується на 1 тонну.  

 

Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не входять до складу собiвартостi реалiзованої 

продукцiї (товарiв, послуг, робiт), дiляться на адмiнiстративнi, витрати на збут i iншi операцiйнi 

витрати i вiдносяться до витрат перiоду. 

 

Фiнансовi витрати. До фiнансових витрат вiдносяться процентнi витрати по позикових коштах, 

збитки вiд похiдних фiнансових iнструментiв, збитки вiд виникнення фiнансових iнструментiв i 

процентнi витрати по пенсiйних зобов'язаннях. Усi процентнi i iншi витрати по позикових 

коштах вiдносяться на витрати з викорис-танням методу ефективної процентної ставки. 

Фiнансовi витрати визнаються витратами того перiоду, в яко-му вони були здiйсненi, за 

виключених тих, що пiдлягають капiталiзацiї. Витрати(дохiд) з податку на прибуток 

вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд).  

 

Дивiденди. Порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства визначається рiшенням Загальних 

зборiв вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Загальний обсяг 

прибутку, що розподiляється у виглядi дивiдендiв, та сума дивiдендiв на одну просту акцiю 

затверджується Загальними зборами. Виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку 

звiтного року та /або нерозподiленого прибутку, за встановленою Статутом процедурою та у 

межах граничного строку, встановленого чинним законодавством.     

 

Iстотнi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики 

 

Товариство робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, наведених 

в звiтностi, на протязi наступного фiнансового року. Оцiнки i судження постiйно аналiзуються i 

грунтуються на досвiдi керiвництва i iнших чинниках, включаючи очiкування майбутнiх подiй, 

яке при iснуючих обставинах вважа-ється обгрунтованим. Окрiм згаданих оцiнок, керiвництво 

також використовує певнi думки при вживаннi принципiв облiкової полiтики. Думки, що 

найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi i оцiнки, якi можуть привести до 

значних коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового 

року, включають: 

 



Податкове законодавство. Податкове, валютне i митне законодавство продовжує змiнюватися. 

Суперечливi положення трактують по-рiзному. Керiвництво вважає, що його тлумачення є 

доречним i обгрунтованим, але нiхто не може гарантувати, що податковi органи його не 

спростують. 

 

Знецiнення ПДВ до вiдшкодування. Значну частину в загальному обсязi реалiзацiї Товариства 

займає реалiзацiя продукцiї на експорт. У зв'язку з цим, Товариством враховується значна сума 

податку на додану вартiсть (ПДВ) до вiдшкодування з державного бюджету. Вiдповiдно до 

законодавства України Товариство може вимагати вiдшкодування ПДВ грошовими коштами або 

проводити його залiк з майбутнiм ПДВ, що пiдлягає сплатi до бюджету. Товариство ухвалило 

рiшення вiдшкодовувати ПДВ грошовими коштами. На думку керiвництва Товариства, суми, 

вiдображенi в балансi, будуть повнiстю вiдшкодованi, тому Товариство не визнавало збитки вiд 

знецiнення.  

 

Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської 

заборгованостi. Управлiнський персонал оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської 

заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi на пiдставi аналiзу по 

окремих клiєнтах (на пiдставi термiнiв виникнення заборгованостi).  

 

При проведеннi такого аналiзу до уваги приймаються наступнi чинники: аналiз дебiторської 

заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi по термiнах, 

фiнансове положення клiєнтiв i пога-шення ними заборгованостi у минулому.  

 

Якщо фактично вiдшкодованi суми будуть меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Товариству 

доведеться враховувати додатковi витрати на знецiнення.  Процент знецiнення дебiторської 

заборгованостi згiдно МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" становить 0,01%. 

 

Пенсiйнi зобов'язання i iншi винагороди працiвникам. Управлiнський персонал оцiнює пенсiйнi 

зобов'язання i iншi винагороди працiвникам на пiдставi актуарних припущень. Оскiльки 

пенсiйний план входить в компетенцiю державних органiв, у Товариства не завжди є доступ до 

всiєї необхiдної iнформацiї.  

 

Внаслiдок цього на суму зобов'язань по пенсiйному забезпеченню можуть робити значний вплив 

думки про те, чи вийде працiвник достроково на пенсiю i коли це вiдбудеться, чи буде 

Товариство зобов'язане фiнансувати пенсiї колишнiх працiвникiв залежно вiд того, чи 

продовжує колишнiй спiвробiтник працювати в небезпечних умовах, а також про вiрогiднiсть 

того, що працiвники будуть переведенi з пенсiйної програми, що фiнансується державою, на 

пенсiйну програму, що фiнансується Товариством. Поточна вартiсть пенсiйних зобов'язань 

залежить вiд ряду чинникiв, якi визначаються на пiдставi актуарних припущень. Основне 

при-пущення, використане для визначення актуарного збитку (або прибутку) за пенсiйними 

зобов'язаннями, включає ставку дисконтування. Будь-якi змiни в цих припущеннях вплинуть на 

балансову вартiсть пенсiйних зобов'язань.  

 

Оцiнка запасiв Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi або чистої 

вартостi реалiзацiї. Пiд час оцiнки чистої вартостi реалiзацiї своїх запасiв керiвництво базує свої 

оцiнки на рiзних при-пущеннях, включно з поточними ринковими цiнами.  

 

На кожну звiтну дату Товариство здiйснює оцiнку своїх запасiв на предмет надлишкової 

кiлькостi та старiння i, у випадку необхiдностi, вiдображає резерв на зменшення запасiв 

стосовно застарiлих та неходових товарiв. Цей резерв вимагає використання припущень 

стосовно майбутнього використання запасiв. 



 

Цi припущення базуються на iнформацiї про вiковий аналiз запасiв та прогнозний попит. 

Будь-якi змiни в оцiнках можуть вплинути на суму резервiв на запаси, якi можуть знадобитися. 

 

Справедлива вартiсть. Товариство визначає справедливу вартiсть як цiну, яка була б отримана за 

продаж активу або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками 

ринку на дату оцiнки. Очiкувана справедлива вартiсть визначалась Товариством iз 

використанням доступної ринкової iнформацiї, коли вона iснує, а також вiдповiдних методик 

оцiнки. 

 

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 7 та МСФЗ 13 у Звiтi про фiнансовий стан на кiнець 

кожного звiтного перiоду. 

 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiс-тю  

 

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

 

Вихiднi данi 

 

Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 

 

Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка 

депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових 

потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за 

депозитними договорами 

 

Борговi цiннi папери  Первiсна оцiнка боргових цiнних папе-рiв як фiнансових активiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був 

отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю. Ринковий, дохiдний  Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, 

котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв. 

 

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi опе-рацiї, в ходi якої був отриманий актив. 

Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.

 Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за 

вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова 

вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня 

 

Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних 

iнструментiв капiталу, дисконтованi потоки грошових коштiв 

 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi 

очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, 

ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 

 

 



Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за 

вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi 

грошовi потоки 

 

Товариство здiйснює безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань iз 

використанням закритих вхiдних даних 3-го рiвня, якi протягом поточного звiтного перiоду не 

призвели до змiни розмiру прибутку або збитку звiтного перiоду.  

 

Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi 

Таблиця № 3                                                                           

 

Класи активiв та зобов'язань, оцiне-них за справедливою 1 рiвень 

 

(тi, що мають котирування, та спостережуванi)                2 рiвень 

 

(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi)         3 рiвень 

 

(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)  

 

Всього 

Дата оцiнки 30.06.22р 30.06.21р 30.06.22р 30.06.21р 30.06.22 

р 30.06.21 

р 30.06.22 

р 30.06.21р 

 

Довгостроковi фi-нансовi iнвестицiї      

158 916  

180 567  

158 916  

180 567 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти - - - -  

9 346  

40 137 

9 346  

40 137 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть      

1 170  

1056  

1 170  

1056 

 

У Товариства за звiтний перiод вiдсутнє перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями iєрархiї 

справедливої вартостi.  

 

 

 

 

 

 



Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань в порiвняннi з їх балансовою вартiстю 

Таблиця № 4 

 Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

 

 30.06.22р. 

 

 30.06.21р 30.06.22р. 

 

 30.06.21р 

1 2 3 4 5 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  

158 916  

180 567  

158 916  

180 567 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  

9 346  

40 137 

9 346  

40 137 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  

1 170  

1056  

1 170  

1056 

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, ро-боти, послуги  

349 775  

423 789  

349 775  

423 789 

 

Iнша кредиторська заборгованiсть  

490 524  

393 479  

490 524  

393 479 

 

Справедливу вартiсть кредиторської та дебiторської заборгованостi неможливо визначити 

достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. 

 

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої 

вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка 

суттєва iнформацiя щодо засто-сування справедливої вартостi, яка може бути корисною для 

користувачiв фiнансової звiтностi. 

 

 

 

 



Розкриття iнформацiї за статтями Балансу (Звiт про фiнансовий стан) 

Основнi засоби 

 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 6 мiсяцiв 2021, 2022 рокiв  наведена в 

Табицi № 5, 6. 

 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 6мiсяцiв 2021року 

 

ТАБЛИЦЯ № 5 

№ Показник Групи основних засобiв  

 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби

 Iнструменти, прилади, iнвентар та iншi Разом 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2 Залишок на початок року  

3 первiсна (переоцiнена) вартiсть  367 815 292095 16 981  42 578   719 469 

4 Знос                               201 643 188 442 7 688  35 906   433 679 

5 Надiйшло за рiк  3 892 8 676 1 378 13 946 

6 Вибуло за рiк  

7 первiсна (переоцiнена) вартiсть  24 910         5 295         3 515    971     34 691 

8 Знос                               15 195         4 548         2 524    930     23 197 

9 Нараховано амортизацiї за рiк  9 288        10 825         747   1 877    22 737 

10 Iншi змiни за рiк  

II11 первiсної (переоцiненої) вартостi  99    99 

12 зносу  99    99 

13 Залишок на кiнець року  

14 первiсна (переоцiнена) вартiсть  346 896 295 476 13 466   42 985   698 823 

15 Знос                               195 835 194 719 5 911   36 853   433 318 

 

 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 6 мiсяцiв 2022року 

ТАБЛИЦЯ № 6 

№ Показник Групи основних засобiв  

 

  Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання

 Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар та iншi Разом 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Залишок на початок року  

3 первiсна (переоцiнена) вартiсть  398 723 183 773 11 196   25 949   619 641 

4 Знос    10 511 10 511 

5 Надiйшло за рiк  2 848 2 077  97 5 058  

6 Вибуло за рiк  

7 первiсна (переоцiнена) вартiсть  12 437  102 551 

8 Знос  64  112 176 

9 Нараховано амортизацiї за рiк  17 139    17 604 1070   3 770 39 583 

10 Iншi змiни за рiк  

 

 



II11 первiсної (переоцiненої) вартостi       

12 зносу  -1   1  

13 Залишок на кiнець року  

14 первiсна (переоцiнена) вартiсть  401 559   185 413 11 196  25 980  624 148 

15 Знос                                17 138    17 540 1 070   14 170  49 918 

 

Основнi засоби враховуються за переоцiненою вартiстю мiнус подальша амортизацiя i 

знецiнення. Об'єкти основних засобiв переоцiнювати, якщо залишкова вартiсть об'єкта суттєво 

(на 10% i бiльше) вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу, але не рiдше, нiж 

один раз на три роки.  Основнi засоби було переоцiнено у 2021 роцi. 

 

Активи, переданi Товариству пiсля приватизацiї, не включають землю, на якiй розташованi 

будiвлi Товарист-ва. На землю, що не є власнiстю Товариства, Товариство має право 

користування, та сплачує плату за землю, виходячи з загальної площi та цiлей використання 

такої землi. Земля не пiдлягає амортизацiї. 

 

Збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв в звiтному перiодi не визнавались. 

 

Амортизацiйнi нарахування за кожний перiод визнаються у прибутку чи збитку. 

 

Метод амортизацiї протягом пiврiччя 2022 р. та 2021 р. не змiнювався. 

 

Основнi засоби придбанi за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнi. 

 

Основнi засоби переданi в операцiйну оренду станом на 30.06.2022 року 98 215 тис. грн.  

 

Основнi засоби класифiкованi як утримуванi для продажу чи включенi до лiквiдацiйної групи, 

класифiкованої як утримувана для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 - вiдсутнi 

 

У складi активiв Товариства враховуються незавершенi капiтальнi iнвестицiї. Незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї складаються з: 

 

Таблиця № 7 

№ Показник на 30.06.2021р. на 30.06.2022р.  

1 2 3 4 

2 машини та обладнання такi, що потребують встановлення та монтажу 12 747    11 374 

3 незавершенi ремонти та модернiзацiї основних засобiв                 1 777    2 059 

4 iншi об'єкти капiтальних iнвестицiй                                4 828     4 784 

5 Разом 19 352 18 217 

 

Нематерiальнi активи 

Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв за 6 мiсяцiв 2021, 2022 рокiв наведена в 

Таблицi № 8 

Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв  

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця № 8 

№  Показник Групи нематерiальних активiв 

Програмне забезпечення Програмне забезпечення   2021 рiк 6 мiс             2022рiк 6 мiс 

1 2 3 4 

 

1 Залишок на початок звiтного перiоду   

2 Первiсна вартiсть                               4 115 4 160 

3 Знос                                             2 489 3 025 

4 Надiйшло за звiтний перiод   

5 Вибуло за звiтний перiод   

6 Первiсна вартiсть    

7 Знос   

8 Нараховано амортизацiї за звiтний перiод  267 279 

9 Залишок на кiнець звiтного перiоду    

10 Первiсна вартiсть                                4 115 4 160 

11 Знос                                              2 756 3 304 

 

Нематерiальнi активи враховуються за первiсною вартiстю за мiнусом подальшої накопиченої 

амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

Всi об'єкти враховуються з визначеним строком корисного використання. 

 

Нематерiальнi активи в основному включають програмне забезпечення i iншi нематерiальнi 

активи 

 

Амортизацiйнi нарахування за кожний звiтний перiод визнаються у прибутку чи збитку, 

протягом пiврiччя 2021 року та пiврiччя 2022 року метод амортизацiї нематерiальних активiв не 

змiнювався. 

 

Нематерiальнi активи, класифiкованi як утримуванi для продажу чи включенi до лiквiдацiйної 

групи, класифiкованої як утримувана для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 - вiдсутнi 

 

Переоцiнка нематерiальних активiв протягом 6 мiсяцiв 2021 року i 6 мiсяцiв 2022 року не 

здiйснювалась. 

 

Нематерiальнi активи з обмеженим правом володiння та оформлених як забезпечення 

зобов'язань вiдсутнi.            

 

Товарно-матерiальнi цiнностi, запаси 

 

Iнформацiя про наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей наведена в Таблицi № 9 

Запаси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця № 9 

№ Найменування показника Балансова вартiсть на 30.06.2021 р. Балансова вартiсть 

на 30.06.2022 р. 

 

1 2  

 

4 5 

 

1 Сировина i матерiали                             62 790   35 979 

2 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - - 

3 Паливо                                              352 394 

4 Тара i тарнi матерiали                                  - - 

5 Запаснi частини                                     1 658 1 352 

6 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети               1 491 11 673 

7 Незавершене виробництво                            114 638 40 716 

8 Готова продукцiя                                       34 35 

9 Разом                                                 180 963 90 149 

 

Станом на 30 червня 2021 року товарно-матерiальнi запаси в сумi 180 963 тисяча гривень були 

показанi за чистою вартiстю реалiзацiї, на 30 червня 2022 року - 90 149 тисячi гривень.  

 

За пiврiччя 2021року Товариство не зазнало витрат вiд зниження цiни товарно-матерiальних 

запасiв.  

 

За пiврiччя 2022 роцi Товариство визнало витрати вiд зниження цiни товарно-матерiальних 

запасiв на загальну суму 26 тисяч гривень.  

 

Нарахування резерву на знецiнення запасiв вiдображено i Звiтi про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд у вiдповiдних перiодах i становить суму на 30.06.2021року 1 181 тисяча гривень 

i на 30.06.2022року 1018 тисяч гривень. 

Балансова вартiсть запасiв переданих на комiсiю станом на 30.06.2021 р. 34 тис. грн. -  станом 

на 30.06.2022 р - 35 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть  

 

СТАНОМ  НА 30.06.2021 Р., 30.06.2022 Р. поточна i довгострокова дебiторська 

заборгованiсть враховується в наступних валютах (Таблиця № 10): 

 

Валюта дебiторської заборгованостi 

Таблиця № 10 

№  Валюта                            Станом на 30.06.2021р. Станом на 30.06.2022 р. 

1 2 3 4 

1 Українськi гривнi                                         430 686 336 273 

2 Долари США                                         125 373 88 165 

3 Євро                                                 622 461 930 858 

4 Iншi валюти - - 

5 Всього фiнансової дебiторської заборгованостi (стр.1040+1125+1155) 1 178 520 1 355 296 

 

 

 

 

 



Термiни дебiторської заборгованостi 

Таблиця №11 

№  Показник                                            На 30.06.2021р. На 30.06.2022 р. 

1 2 3 4 

1 Не прострочена i не знецiнена заборгованiсть   

2 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 177 026 1 353 425 

3 Iнша дебiторська заборгованiсть                            383 138 

4 Всього не простроченої i не знецiненої заборгованостi 1 177 409 1 353 563 

5 Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть   

6 - прострочена менше 90 днiв                             755 737 

7 - прострочена вiд 90 до 360 днiв                             786 1856 

8 - прострочена бiльше 360 днiв                             331 594 

9 Всього простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi 1 872 3 187 

10 Знецiнена дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - - 

11 Знецiнена iнша дебiторська заборгованiсть - - 

12 Всього знецiнена дебiторська заборгованiсть - - 

13 Резерв очiкуваних кредитних збиткiв та знецiнення дебiторської заборгованостi згiдно 

МСФЗ 9"Фiнансовi iнструменти" (761) (1454) 

14 Всього дебiторська заборгованiсть (стр. 1125+1155)         1 178 520 1 355 296 

 

Процент знецiнення дебiторської заборгованостi термiном погашення до 30 днiв згiдно МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти" становить 0,01%. 

 

Всi простроченi, але не знецiненi суми вважаються такими, що будуть повернутi. Товариство не 

забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою. 

 

В складi статтi "Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом" зокрема враховується 

суми по наступних податках. 

Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом 

                                                                                                                                                   

Таблиця № 12 

№ Показник                        На 30.06.2021 р. На 30.06.2022 р. 

1 2 3 4 

1 ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню    7 085           39 042 

2 Iншi податки                            88                    88 

 

До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi якi не пiдлягають 

вiдображенню у складi наведених статей облiку дебiторської заборгованостi (Таблиця № 13). 

Грошовi кошти i їх еквiваленти 

Склад грошових коштiв пiдприємства наведено в Таблицi № 13. 

Кошти 

Таблиця № 13 

№ Показник                                  На 30. 06.2021 р. На 30.06. 2022 р. 

1 2 3 4 

1 Поточнi рахунки                                40 317 9 346 

2 Депозитнi рахунки  - 

3  Резерв знецiнення коштiв за депозитними рахунками згiдно МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти" - - 

4 Готiвка (каса) - - 

5 Всього грошових коштiв i їх еквiвалентiв         40 317   9 346 

 



Цi суми не мають обмежень у використаннi. Процент знецiнення коштiв за депозитними 

рахунками становить 0,01%. 

 

Iншi оборотнi активи 

 

До складу статтi "Iншi оборотнi активи" балансу Товариства (рядок 1190) станом на 30.06.2021р. 

i 30.06.2022р. включенi суми податкового кредиту з податку на додану вартiсть у сумi 1 349 тис. 

грн., i 2 386 тис. грн. за окремими господарськими операцiями, розрахованi вiдповiдно до 

податкового законодавства України. 

 

Капiтал 

 

Статутний капiтал вiдповiдно до статуту Товариства зареєстрований в розмiрi 50 000 тис. грн. i 

розподiлений на 200 000 000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. 

Статутний капiтал повнiстю сплачений i на протязi звiтного перiоду не змiнювався.  

 

На дату затвердження звiтностi рiшення про змiну розмiру статутного капiталу не приймалося.  

 

Материнською органiзацiєю Товариства є IНТЕРПАЙП ХОЛДIНГС ПЛС (INTERPIPE 

HOLDINGS PLC).  (Кiпр).   

Згiдно положень Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) 

доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення" та iнформацiї, яка викладена у Єдиному державному 

реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, станом на дату 

фiнансової звiтностi кiнцевим бенефiцiарним власником (контролер) в учасника (засновника) 

юридичної особи становлять: 

 

ПIНЧУК КАТЕРИНА ВIКТОРIВНА, країна громадянства: Україна, РНОКПП 3778511201, дата 

народження 14.06.2003р., характер бенефiцiарного володiння (вигоди, iнтересу, впливу): 

вигодоодержувач безвiдкличних дискретних трастiв, яким опосередковано належить 90.39% 

статутного капiталу АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ";  

 

ПIНЧУК РОМАН ВIКТОРОВИЧ, країна громадянства: Україна, РНОКПП 3333015433, дата 

народження 03.04.1991р., характер бенефiцiарного володiння (вигоди, iнтересу, впливу): 

вигодоодержувач безвiдкличних дискретних трастiв, яким опосередковано належить 90.39% 

статутного капiталу АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ";  

 

ПIНЧУК МАРIЯ ВIКТОРIВНА, країна громадянства: Україна, РНОКПП 3018715404, дата 

народження 25.08.1982р., характер бенефiцiарного володiння (вигоди, iнтересу, впливу): 

вигодоодержувач безвiдкличних дискретних трастiв, яким опосередковано належить 90.39% 

статутного капiталу АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ";  

 

ПIНЧУК ОЛЕНА ЛЕОНIДIВНА, країна громадянства: Україна, РНОКПП 2590405044, дата 

народження 03.12.1970р., характер бенефiцiарного володiння (вигоди, iнтересу, впливу): 

вигодоодержувач безвiдкличних дискретних трастiв, яким опосередковано належить 90.39% 

статутного капiталу АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ";  

 

ПIНЧУК ВIКТОР МИХАЙЛОВИЧ, країна громадянства: Україна, РНОКПП 2226300415, дата 

народження 14.12.1960р., характер бенефiцiарного володiння (вигоди, iнтересу, впливу): 

засновник та вигодоодержувач безвiдкличних дискретних трастiв, яким опосередковано 

належить 90.39% статутного капiталу АТ "IНТЕР-ПАЙП НМТЗ";  



 

ПIНЧУК ВЕРОНIКА ВIКТОРIВНА, країна громадянства: Україна, паспорт та РНОКПП 

вiдсутнiй у зв'язку з неповнолiттям, дата народження 28.09.2011р., характер бенефiцiарного 

володiння (вигоди, iнтересу, впливу): вигодоодержувач безвiдкличних дискретних трастiв, яким 

опосередковано належить 90.39% статутного капiталу АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". 

 

Вiдповiдно до Статуту товариства i Господарського Кодексу України сформовано резервний 

капiтал.  Резервний капiтал становить бiльше 15% вiд статутного капiталу.  

Резервний капiтал створюється й визнається в бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля 

затвердження рiчної фiнансової звiтностi зборами Товариства. Загальними зборами Товариства 

не приймалося рiшення щодо змiн розмiру резервного капiталу. Станом на 30.06.2021 р.  i 

30.06.2022 р. сума резервного капiталу склала 11 364 тис. грн. 

 

Нерозподiлений прибуток за результатами дiяльностi пiдприємства станом на 30.06.2021 року 

складав 458 005 тис. грн., станом на 30.06.2022 року становить 316 790 тис. грн.. 

 

В складi додаткового капiталу станом на 30.06.2021 р. вiдображена сума емiсiйного доходу в 

сумi 14 240тис. грн., на 30.06.2022року сума емiсiйного доходу становить 14 240тис.грн.  

 

Капiтал у дооцiнках включає суми переоцiнки балансової вартостi основних засобiв i 

нематерiальних активiв. Загальна сума капiталу в дооцiнках на 30.06.2021 року склала 81 

729тис. грн., на 30.06.2022року складає - 345 948 тис. грн.  Суми переоцiнки основних засобiв 

рiвномiрно вiдносяться в нерозподiлений прибуток пропорцiйно нарахуванню амортизацiї по 

вiдповiдних об'єктах основних засобiв щомiсячно. 

Вилучений капiтал на 30.06.2021 року становив 1 845 тис. грн., на 30.06.2022 року 572тис.грн.  

За пiврiччя 2021 роiку Товариство здiйснило примусовий викуп акцiй власної емiсiї в кiлькостi 

1087442 штуки. За пiврiч-чя 2022рокуТовариство не здiйснювало викуп i продажу акцiй. 

Прибуток (збиток) на акцiю 

Базовий прибуток на одну акцiю розраховується подiленням прибутку або збитку на 

середньорiчну кiлькiсть простих акцiй у обiгу на протязi року без урахування власних акцiй, 

викуплених у акцiонерiв. Протягом пiврiччя 2022року Товариство не викупало у акцiонерiв 

власних акцiй.                 

У Товариства не має простих акцiй, що потенцiйно розбавляють прибуток на акцiю, тому 

скоригований при-буток на просту акцiю вiдповiдає базовому прибутку. Таким чином прибуток 

на акцiю у результатi дiяльностi, що триває розраховується наступним чином: 

Таблиця №14 

ПОКАЗНИК 6 мiс 2021р 6 мiс 2022р 

1  

Прибуток (збиток) за рiк, який належить акцiонерам Товариства (власникам 

материнської компанiї) - (в тис. грн.)  

129 411  

(231 059) 

2  

Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в обiгу - (в тис. акцiй)  

198 727  

198 938 

3  

Базовий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю, що нале-жать акцiонерам 

Товариства (власникам материнської компанiї) - (в гривнях на одну акцiю)  

0,65120  

(1,16146) 



Станом на 30.06.2022р. у власностi Держави акцiй Товариства немає. Акцiй, зарезервованих для 

випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами немає. 

Позиковi кошти 

 

Склад позикових коштiв Товариства складають долари США, сума забргованостi в нацiональнiй 

валютi наведена в Таблицi № 15, ефективна вiдсоткова ставка 7%, кредитодавець: INTERPIPE 

LIMITED (Кiпр) 

Таблиця № 15 

№ Показник На 30.06.2021р. На 30.06.2022 р. 

1 2 3 4 

1 Довгостроковi позиковi кошти   

2 - не банкiвськi позиковi кошти 892 982 961 282 

3 Всього позиковi кошти         892 982 961 282 

 

Протягом пiврiччя 2022року довгострокова заборгованiсть INTERPIPE LIMITED (Кiпр), не 

змiнювалась, термiн погашення кредиту 2026 рiк. 

 

Сума активiв наданих в заставу, як забезпечення своїх позикових коштiв, вiдсутня.  

 

Забезпечення  

Сума забезпечень Товариства за пiврiччя 2022 року складається з: (Таблиця №16):                                                                             

Таблиця № 16 

Залишок забезпечення на 01.01.2022р:  з них 63 076 

 

- Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам                                       5 510 

 

- Забезпечення пенсiйних i розрахункових виплат (Актуарi розрахунки)- 57 467 

 

-  Забезпечення виплат вiдповiдно колективного договору 99 

 

Збiльшено за 6 мiсяцiв  2022  року :   з них 1 983 

 

- Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам    1 975 

 

- Забезпечення виплат по судовим справам 8 

 

Використано у звiтному перiодi  2022рокуi: з них 1 144 

 

- Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам    - 1 144 

 

-  Забезпечення виплат вiдповiдно колективного договору - 

 

Залишок  резерву на 30.06.2022року 63 915 

 

- Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам                                       6 341 

 

- Забезпечення пенсiйних i розрахункових виплат (Актуарнi розрахунки)- 57 467 

 

- Забезпечення виплат вiдповiдно колективного договору 99 

 

-  Забезпечення виплат по судовим справам 8 



Забезпечення оплати вiдпусток створюються щомiсячно, iнвентаризацiя резерву  вiдпусток  

проводиться  щоквартально з вiдображенням результату  в складi операцiйних  доходiв та 

витрат Товариства. Забезпечення за пенсiйними зобов'язаннями нараховуються на основi 

iнформацiї, поданої у звiтi, що надається актуарiєм в кiнцi року ("Актуарна оцiнка 

довгострокових зобов'язань i витрат по планах винагород по закiнченню трудової дiяльностi та 

iнших довгострокових винагород працiвникам за перiод 01.01.2019 - 31.12.2020 у вiдповiдностi з 

МСФЗ"). 

Актуарний метод базується на рiзних припущеннях, якi можуть вiдрiзнятися вiд фактичних 

результатiв у майбутньому. 

 

Станом на 30.06.2021 р., 30.06.2022 р. справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi з 

основної дiяльностi i iншої фiнансової кредиторської заборгованостi Товариства рiвна її 

балансовiй вартостi. 

 

Кредиторська заборгованiсть за поточними зобов'язаннями i забезпеченнями  

Таблиця № 17 

№ Показник На 30.06.2021 р На 30.06.2022р 

1 2 3 4 

3 За товари, роботи, послуги 423 789 349 775 

4 З бюджетом                 2 263         2 471 

5 Зi страхування           253         236 

6 З оплати працi          3 868         2 588 

7 З одержаних авансiв          13 385 22 971 

8 З учасниками                  1 377 1 377 

9 Поточнi забезпечення   23 266 21 487 

10 Iншi поточнi зобов'язання   393 479 490 524 

 

За статтею "Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками" станом на 

30.06.2021р. та 30.06.2022р. рахується залишок несплачених дивiдендiв на загальну суму 1 377 

тис. грн.: юридичним особам (включаючи податок на дивiденди) в сумi 1086,0 тис. грн. та 

фiзичним особам в сумi 291,0 тис. грн., термiн позовної давностi щодо сплати яких складає 

бiльш нiж 3 роки.  

 

Стаття iншi поточнi зобовязання включає в себе: розрахунки за нарахованими вiдсотками в сумi 

490406 тис.грн, iншi кредитори - 118тис.грн. 

 

Розкриття iнформацiї за статтями Звiту про фiнансовий результат (Звiт про сукупний дохiд ) 

 

Реалiзацiя (продаж) 

Iнформацiя про обсяги реалiзацiї продукцiї наведена в Таблицi № 18 

Обсяги реалiзацiї продукцiї 

Таблиця №18 

№ Показник                       За 6 мiсяцiв 2021 За 6 мiсяцiв 2022 

1 2 3 4 

2 Всього реалiзацiя на внутрiшньому ринку 1 515 613 239 947 

3 Всього реалiзацiя на експорт          325 245 447 529 

4 Всього доходiв вiд реалiзацiї         1 840 858 687 476 

 

Аналiтичний облiк витрат ведеться за мiсцями виникнення, центрами та статтями витрат 

вiдповiдно до iнструкцiй та положень з калькуляцiї собiвартостi окремих видiв продукцiї (робiт, 

послуг). 



 

Сировина складається переважно з металопрокату, полiмерних матерiалiв. Витратнi матерiали 

представленi переважно запасними частинами для ремонтiв, допомiжними матерiалами, 

iнструментом, спецодягом. Визнання витрат вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення 

зобов'язань або зменшення активiв. 

 

Витрати визнаються на основi безпосереднього зв'язку мiж понесеними витратами та отриманим 

доходом вiд конкретних статей або за правилом вiдповiдностi понесених витрат доходам. 

 

Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi 

витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Наведенi витрати включенi в 

наступнi категорiї витрат Таблиця № 19 

 

Категорiї витрат 

Таблиця № 19 

№ Показник                            6 мiсяцiв 2021р 6 мiсяцiв 2022р 

1 2 3 4 

1 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 1 634 033 624 872 

2 Адмiнiстративнi витрати                 34 447 27 852 

3 Витрати на збут                         46 542 81 240 

4 Всього операцiйних витрат                1 715 022 733 964 

 

До собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) Товариство вiдносить виробничу 

собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг), яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, 

нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати та наднормативнi виробничi витрати,витрати 

вiд браку. 

 

Випуск продукцiї: труби електрозварювання обчислювати в тоннах. Собiвартiсть одиницi 

продукцiї розраховувати на 1 тонну. 

 

Розкриття iншої iнформацiї 

 

Операцiї з пов'язаними сторонами 

 

У вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", сторони вважаються 

пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснювати 

значний вплив на дiяльнiсть iншої сторони в процесi прийняття фiнансових або операцiйних 

рiшень. При розглядi кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага придiляється змiсту 

вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi. Група входить до складу української металургiйної 

компанiї "IНТЕРПАЙП", де материнською органiзацiєю є IНТЕРПАЙП ХОЛДIНГС ПЛС 

(INTERPIPE HOLDINGS PLC (Кiпр), мiсцезнаходження якої  Мiкiнон, 8, Нiкосiя, 1065,  Кiпр 

(Mykinon, 8, Nicosia, 1065, Cyprus); Реєстрацiйний номер: НЕ 396228;. 

 

"IНТЕРПАЙП" - мiжнародна вертикально iнтегрована трубно-колiсна компанiя, яка входить в 

десятку найбiльших в свiтi виробникiв безшовних труб i є третiм за величиною виробником 

суцiльнокатаних залiзничних колiс в свiтi. 

 

 

 

 

 



Власниками значного пакета акцiй Товариства є: 

 

INTERPIPE LIMITED (Кiпр), мiсцезнаходження: мiсцезнаходження якої  Мiкiнон, 8, Нiкосiя, 

1065,  Кiпр (Mykinon, 8, Nicosia, 1065, Cyprus); Реєстрацiйний номер: НЕ 170535; вiдсоток у 

статутному капiталi: 90,389666. 

 

Lindsell Enterprises Limited (Лiндселл Ентерпрайзиз Лiмiтед), мiсцезнаходження: 2-4 

Arch.Makarios III Avenue, 9-th Floor Capital Center Nicosia, Cyprus; Реєстрацiйний номер: 84892, 

вiдсоток у статутному капiталi: 6,291831. Протягом 3 мiсяцiв  2022р. операцiй з Lindsell 

Enterprises Limited не було, заборгованiсть по розра-хункам вiдсутня. 

 

У структуру компанiї "IНТЕРПАЙП" входять iншi афiлiйованi особи, якi контролюються, 

знаходяться пiд спiльним контролем або зазнають iстотного впливу з боку INTERPIPE 

HOLDINGS PLC (Кiпр): 

 

- ПАТ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"                                                         

 

- АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"  

 

- ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" 

 

- ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ"  

 

- ТОВ"ВАПНЯНА ФАБРИКА" 

 

- КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED) 

 

- IНТЕРПАЙП IНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC)  

 

- СТIЛ. УАН ЛIМIТЕД (STEEL.ONE LIMITED)  

 

- ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

 

- ТОВ"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" 

 

- ТОВ "IНТЕРПАЙП-М"  

 

- ТОВ"IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН")  

 

- IНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA)  

 

- НОРЗ АМЕРIКАН IНТЕРПАЙП, IНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.)  

 

- IНТЕРПАЙП CEНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH) 

 

- КЛВ-ВIЛКО СА (KLW-WHEELCO SA)  

 

- IНТЕРПАЙП М.I, ФЗI (INTERPIPE M.E, FZE) 

 

- ТОВ "НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКIСТЬ"  

 



- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ"  

 

- ТОВ "МЕТА" 

 

- ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО"  

 

- ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО"  

 

- ТОВ "КЛВ УКРАЇНА"  

 

- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД" 

 

Нижче представлена iнформацiя про операцiї мiж Товариством i його пов'язаними сторонами. 

 

Протягом пiврiччя Товариство здiйснило наступнi операцiї по основнiй дiяльностi iз 

пов'язаними сторонами 

 

(Таблиця № 20). 

Операцiї з пов'язаними сторонами за 6 мiсяцiв 2022 року 

 

Таблиця №20 

№ Найменування пiдприємства Сума продажу продукцiї, робiт, послуг Сума купiвлi 

товарiв, робiт, послуг 

1 2 3 4 

 

1 ТОВ "IНТЕРПАЙП Україна"                 355 392 37 160 

 

2 ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ"                  6 086 158 

 

3 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"                         41 706 24 

 

4 ТОВ "МЗ ДНIПРОСТАЛЬ"                              6 1 

 

5 ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"                - 694 

 

  6 ПрАТ "Нiкопольський ремонтний завод"                - 197 

 

7 ТОВ "Новомосковський посуд"                 19 825 1 595 

 

8 ТОВ"ТРАНСКОМ -ДНIПРО"                     70 528 

 

9 ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО"                        17 797 

 

10 Разом                                                 423 085 58 154 

 

Продаж продукцiї, робiт, послуг Товариства пов'язаним сторонам здiйснювалися за звичайними 

цiнами. Закупiвлi проводилися також за ринковими цiнами. 

Залишки в розрахунках iз пов'язаними сторонами нiчим не забезпеченi i будуть погашенi 

грошовими коштами. Не було видано або отримано яких-небудь гарантiй протягом звiтного 

року i минулих рокiв. Процент знецiнення дебiторської заборгованостi пов'язаних сторiн 

вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", прийнятий Товариством, становить 0,01%.  



Iнформацiя за сегментами 

 

Операцiйний сегмент визначається на пiдставi внутрiшнiх звiтiв, якi аналiзуються керiвництвом 

Товариства. На пiдставi цих звiтiв, операцiйним сегментом визначено господарський сегмент - 

"Виробництво трубної продукцiї.". 

Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збиткiв, їх 

оцiнка проводиться вiдповiдно до оцiнки операцiйного прибутку або збиткiв в фiнансовiй 

звiтностi. Фiнансовi доходи та витрати Товариства, а також податки на прибуток розглядаються 

з погляду всього Товариства i не розподiляються на операцiйнi сегменти. 

 

Капiтальнi витрати складаються з приросту по статтях основних засобiв, нематерiальних активiв 

i iнвестицiйної нерухомостi - суми приросту не поточних активiв, за винятком фiнансових 

iнструментiв та вiдстроче-них податкових активiв. 

 

Бiльш детальна iнформацiя за сегментами наведена в Таблицi № 21 

 

Господарськi сегменти 

Таблиця № 21 

№ Показник за 6 мiсяцiв 2022року Виробництво 

(труб) Нерозподiленi статтi Всього 

1 2 3 4 5 

 

1 Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям          87 476                  687 476 

 

2 Реалiзацiя iншим звiтним сегментам (               )    (                 ) (              ) 

 

3 Iншi операцiйнi доходи                 141 222                  141 222 

 

4 Фiнансовi доходи                            х   

 

5 Iншi доходи                                  2 233                    2 233 

 

6 Дохiд з податку на прибуток             х   

 

7 Всього доходiв                          830 931                   830 931 

 

8 Собiвартiсть реалiзацiї                   624 872                   624 872 

 

9 Адмiнiстративнi витрати                    27 852                    27 852 

 

10 Витрати на збут                            81 240                    81 240 

 

11 Iншi операцiйнi витрати                    169 056                    169 056 

 

12 Iншi витрати                                   125 232                    125 232 

 

13 Фiнансовi витрати                             х                33 738            33 738 

 

14 Податок на прибуток                    х   

 

15 Всього витрат                         1 028 252        33 738         1 061 990 



 

16 Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства (197 321) ( 33 738) (231 059) 

 

17 Активи пiдприємства                         2 706 411           2 706 411 

 

18 Зобов'язання пiдприємства                        1 968 628            1 968 628 

 

19 Капiтальнi iнвестицiї                        18 217                  18 217 

 

20 Амортизацiя необоротних активiв                 39 829           39 829 

 

 

Умовнi iншi зобов'язання i операцiйнi ризики  

Податкове i митне законодавство в Українi. Податкове i митне законодавство в Українi, пiсля 

прийняття Податкового кодексу зазнає постiйних змiн i доповнень (iнодi значних), тому може 

тлумачитися по-рiзному податковими органами i керiвництвом Товариства. Внаслiдок цого 

iснує значна невизначенiсть, щодо забезпечення або тлумачення нового законодавства та нечiткi 

або вiдсутнi правила його виконання. Тому iснує можливiсть того, що операцiї i дiяльнiсть, до 

яких у минулому в податкових органiв не було зауважень, будуть оскарженi. В результатi, 

податковi органи можуть нарахувати iстотнi додатковi суми податкiв, штрафiв i пенi i цi суми 

можуть бути суттєвими. Податковi органи мають право перевiряти податковi перiоди протягом 

трьох календарних рокiв пiсля їх завершення. На думку управлiнського персоналу, Товариство 

виконало усi вимоги чинного податкового законодавства 

 

Трансферне цiноутворення. Товариство здiйснює внутрiшньо груповi операцiї та бере участь в 

операцiях iз пов'язаними сторонами, якi потенцiйно можуть входити у сферу застосування 

правил дiючого законодавства iз трансфертного цiноутворення в Українi. 

 

Товариство вважає, що дотримується вимог законодавства щодо трансферного цiноутворення.  

Але формулювання деяких правил трансферного цiноутворення може трактуватись по-рiзному,  

тому вплив потенцiйних ризикiв щодо оскарження податковими органами позицiї Товариства у 

питаннях трансфертного цiноутворення не може бути достовiрно оцiнено.  

 

Судовi процеси. В ходi нормального ведення бiзнесу Товариство час вiд часу одержує претензiї. 

Виходячи з власної оцiнки, а також зовнiшнiх професiйних консультацiй Товариства не 

створювало резерву на судовi збитки. 

 

Зобов'язання по капiтальних витратах. На 30 червня 2022 року Товариств має договiрнi 

зобов'язання по капiтальних витратах на виробниче устаткування. Зважаючи на вiйськову 

агресiю РФ керiвництво Товариства має надiю, що майбутнiх доходiв i фiнансування буде 

достатньо для покриття цих зобов'язань. 

 

Активи, переданi в заставу, i активи, використання яких обмежено. Товариство на 

30.06.2022року не має переданих в заставу активiв, а також активiв використання яких 

обмежено.  

 

Управлiння фiнансовими ризиками 

Загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства) - це ризик неможливостi продовження 

дiяльностi Товариства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану пiдприємства, 

якостi його активiв, структурi капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок 

перевищення витрат над доходами. 



 

Чинники фiнансових ризикiв. Функцiя управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється щодо 

фiнансових ризикiв, а також операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик складається з 

ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки i iнший цiновий 

ризик), кредитного ризику i ризику лiквiдностi. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками - 

визначити лiмiти ризику i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. 

Управлiння операцiйними i юридичними ризиками повинне забезпечити належне 

функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, направленої на зведення операцiйних i 

юридичних ризикiв до мiнiмуму. 

 

Кредитний ризик. Кредитний ризик - це ризик того, що Товариство зазнає фiнансовi збитки, 

оскiльки деякi контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або 

клiєнтському договору. Товариство пiддається кредитному ризику, пов'язаному з її операцiйною 

дiяльнiстю (перш за все, вiдносно непогашеної дебiторської заборгованостi та виданих авансiв) i 

фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях, валютнi 

операцiї i iншi фiнансовi iнструменти. 

 

Товариство структурує рiвнi кредитного ризику, якому воно пiддається, шляхом встановлення 

лiмiтiв суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою контрагентiв. 

Лiмiти рiвня кредитного ризику затверджуються керiвництвом. Цi ризики регулярно 

контролюються i переглядаються щорiчно або частiше. 

 

Аналiз i монiторинг кредитних ризикiв здiйснюється окремо по кожному конкретному клiєнту. 

Кредитнi оцiнки проводяться вiдносно всiх клiєнтiв, якi хочуть отримати кредит понад 

встановлений лiмiт. 

 

Керiвництво Товариства аналiзує термiни виникнення дебiторської заборгованостi по основнiй 

дiяльностi i контролює простроченi суми. У зв'язку з цим керiвництво вважає за необхiдне 

розкривати в цiй фiнансовiй iнформацiї iнформацiю про термiни i iншу iнформацiю про 

кредитний ризик. Товариство не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою. На думку 

керiвництва Товариства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на 

знецiнення вiдповiдних активiв. 

 

Ринковий ризик. Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових 

потокiв по фiнансовому iнструменту коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни 

включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик змiни вiдсоткової ставки, ризик змiни 

цiн на товари i iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на цiннi папери. Фiнансовi 

iнструменти яким притаманний ринковий ризик включають дебiторську заборгованiсть, кредити 

i позики, депозити, iнвестицiї та iншi фiнансовi iнструменти. Метою управлiння ринковим 

ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах з 

одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях. 

 

Валютний ризик. Товариство працює з iноземними покупцями i постачальниками i тому 

пiддається валютному ризику, пов'язаному з рiзними валютами, в яких здiйснюються операцiї 

(головним чином, в доларах США та євро). Аналiз чутливостi до ризику розглядає тiльки 

залишки по монетарних статтях, виражених в iноземнiй валютi, i коректує перерахунок цих 

залишкiв на звiтну дату за умови 10-процентної змiни курсiв валют. Валютний ризик виникає у 

тому випадку, коли майбутнi комерцiйнi операцiї або визнанi активи i зобо-в'язання 

деномiнованi у валютi, вiдмiннiй вiд гривнi.  

 

 



 

Ризик змiни вiдсоткової ставки. Доходи i грошовi потоки Товариства вiд операцiйної дiяльностi, 

в основному, не залежать вiд змiн ринкових вiдсоткових ставок. Ризик змiни вiдсоткової ставки, 

до якого схильне Товариство, пов'язаний з позиковими засобами. На 30 червня 2021 року i 30 

червня 2022року не банкiвськi кредити були залученi Товариством по фiксованiй вiдсотковiй 

ставцi. При цьому всiма кредитними договорами передбаченi положення, що дозволяють 

кредитору мiняти вiдсотковi ставки протягом термiну вiдповiдного кредиту за наявностi 

iстотних змiн на фiнансових ринках. Позиковi засоби, виданi пiд фiксовану вiдсоткову ставку, 

пiддають Товариство ризику справедливої вартостi вiдсоткової ставки. 

 

Цiновий ризик. Товариство не пiддається цiновому ризику стосовно цiнних паперiв, оскiльки у 

Товариства вiдсутнi значнi iнвестицiї в цiннi папери або фiнансовi iнструменти, якi пiддавали б 

її ризику змiни товарних цiн.  

 

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство зiткнеться з труднощами 

при виконаннi фiнансових зобов'язань, внаслiдок повної або часткової втрати активiв через 

неможливiсть купiвлi або продажу активiв у потрiбнiй кiлькостi за достатньо короткий перiод 

часу в силу погiршення ринкової конюктури. 

 

Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових 

коштiв i наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань при настаннi 

термiну їх погашення. Управлiння поточною лiквiднiстю Товариства здiйснюється шляхом 

контролю над дебiторською i кредиторською заборгованiстю, коштами, витраченими на 

iнвестування, i використання короткострокового фiнансування. 

 

Аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення. Нижче, наведенi зобов'язання Товариства 

по термiнах, що залишилися, до погашення вiдповiдно до договорiв. Суми, показанi в таблицi, - 

це недисконто-ванi грошовi потоки згiдно з угодами. 

 

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення на 30 червня 2022 

року (Таблиця № 23): 

Таблиця № 23 

№ Показник На 30.06.2022 р. 

до 1 мi-сяця Вiд 6 мiсяця до 6  мiсяцiв Вiд 1 року до 1 року Довгостроковi Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 349 775 -

 - 349 775 

3 Iншi поточнi зобов'язання        - 118        - 490 406 490 524 

4 Iншi фiнансовi зо-бов'язання - -        - 961 282 961 282 

5 Всього                             - 349 893 - 1 801 581 2 151 474 

 

Управлiння капiталом. Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої 

роботи Товариства як безперервно дiючого об'єкта, для того щоб приносити прибуток 

акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам.  

Українським законодавством встановленi наступнi вимоги до капiталу акцiонерних товариств:  

- акцiонерний капiтал на дату реєстрацiї Товариства повинен становити не менше 1 250 

мiнiмальних заробiтних плат; 

- якщо вартiсть чистих активiв Товариства за станом на кiнець другого або кожного наступного 

фiнансового року менше його акцiонерного капiталу, Товариство зобов'язано зменшити свiй 

акцiонерний капiтал i внести вiдповiднi змiни в її Статут; якщо вартiсть чистих активiв стає 

менше мiнiмального розмiру акцiонерного капiталу, Товариство пiдлягає лiквiдацiї. 



 

Вартiсть чистих активiв визначена як рiзниця мiж вартiстю майна Товариства i його 

зобов'язаннями вiдповiдно до рекомендацiй НКЦПФР i Мiнiстерства фiнансiв України й складає 

станом на 30.06.2022 року складає 737 783 тис. грн.           

 

Затвердження фiнансової звiтностi 

 

Датою пiдписання управлiнським персоналом Товариства фiнансової звiтностi за пiврiччя 2022 

року є 22.07.2022 року. 

 

 

 

 

Голова Правлiння                                ________________               О.А. Дьячков 

 

 

 

Головний бухгалтер                              ________________               I.Г. Масюк 

 

 

 

 

 

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
 

 

На дiяльнiсть Товариства, як i на всю господарську дiяльнiсть України, впливає розпочата 24 

лютого 2022 року Росiйською Федерацiєю проти України вiйна. Через вiйськову агресiю вся 

економiка країни зазнала значної шкоди. Наслiдки вiйськового вторгнення охопили всi сфери 

життя та суттєво вплинули на бiзнес.  

 

Найбiльш постраждалою галуззю є гiрничо-металургiйний комплекс. Країна втратила контроль 

над третиною металургiйних потужностей в результатi знищення двох металургiйних комбiнатiв 

у Марiуполi "Азовсталь" i ММК Iллiча.  

 

До основних проблем пiдприємств металургiйного виробництва в умовах вiйськової агресiї слiд 

вiднести такi, як складностi з доставки сировини, порушенi економiчнi звязки; порушена 

логiстика, особливо це стосується поставок продукцiї на експорт (продукцiя на експорт 

постачається тiльки залiзничним транспортом по причинi вiдсутностi морської логiстики); а 

також зростання витрат на енергоносiї.  

Тому, за пiдсумками другого кварталу 2022 року чистий збиток склав 231 059 тис.грн., чистий 

дохiд вiд реалiзацiї продукцiї зменшився на 62,65 % - до 687 476 тис.грн. в порiвняннi з 

аналогiчним перiодом 2021 року. 

 

З початку повномасштабного вторгнення АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" стабiльно виплачує 

заробiтну плату всiм спiвробiтникам, включно з тими, хто знаходиться в простої. Всупереч всiм 

труднощам, з першого дня вiйни АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" долучилось до масштабної допомоги 

ЗСУ, медикам та цивiльним. Окрiм допомоги на всеукраїнському i регiональному рiвнях, АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ" допомагає спiвробiтникам, мобiлiзованим до лав ЗСУ. 

 

Також "Iнтерпайп" продовжує забезпечувати вiйськовi частини та пiдроздiли тероборони 

Нiкополя, Новомосковська та Днiпра емальованим посудом, паливом, iнструментами, 

генераторами, автозапчастинами, трубами, прутом, скобами, плитами, пiском та iншими 

будматерiалами. Компанiя закупила листову сталь та вiддала її на виробництво пластин для 900 

бронежилетiв на своїх пiдприємствах. 

 

Слiд зазначити, що пов'язанi з вiйною подiї вiдбуваються в перiод значної економiчної 

невизначеностi та нестабiльностi у свiтi, тому наслiдки, скорiше за все, будуть взаємодiяти з 

наслiдками поточних ринкових умов i посилювати їх. Спостерiгається значне зростання цiн на 

сировину, енергетичнi ресурси, зростання споживчого попиту в мiру послаблення пандемiї 

COVID-19, проблеми в ланцюгах поставок, що виникли через наслiдки пандемiї, якi не лише 

зберiгаються, але i посилюються через нестачу робочої сили, запровадженi економiчнi санкцiї та 

торговельнi суперечки, змiни ринкiв збиту. Цi умови можуть значно погiршитися через ширшi 

наслiдки вiйни в Українi, посилення iнфляцiйного тиску та послаблення глобального 

вiдновлення пiсля пандемiї. 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Цим твердженням особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, керiвництво висловлюютьє 

офiцiйну позицiю, про те, що наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, 

пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, передбачених що вимагається 

згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 

достовiрнуе та об'єктивнуе подання iнформацiюї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки емiтента i юридичних осiю, якi перебувають пiд контролем емiтента, у 

рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i про те, що промiжний звiт керiвництва мiститьт 

достовiрну та об'єктивну iнформацiю, що подається  вiдповiдно до частини 4 статтi 127 Закону 

України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки". 

 

 

 

 

 

 

 


