
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

23.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 230421/2 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

 

Голова Правління    Тільний С.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 51200, Дніпропетровська обл., Новомосковськ, Сучкова, 115 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 05393139 

5. Міжміський код та телефон, 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

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 інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.nmpp.interpipe.biz/investors

/raskritie_informacii/Osobaya_informac

iya_/ 23.04.2021 



(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту, на якій 

розміщений витяг 

з протоколу 

загальних зборів 

акціонерів / 

засідання 

наглядової ради, 

на яких/якому 

прийняте рішення 

1 2 3 4 5 6 

1 23.04.2021 1 121 449 2 273 915 49,32 https://nmpp.interpipe

.biz/ru/investors/roza

krutie_informacii/Oso

baya_informaciya_/ 

Зміст інформації: 

Річними Загальними зборами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 23 квітня 2021 року (протокол річних Загальних зборів № 16), прийнято 

рішення: Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки № П-1114150/11/19 від 07 листопада 

2019 року, які укладені між АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", в якості Покупця, та ТОВАРИСТ-ВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ", в якості Постачальника, пред-метом яких є поставка металопродукції, 

загальна вартість якої за 2020 рік складає 1 121 448 892,81 гривень, що становить 49,32% вартості активів Товариства 

за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік. 

 

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 2 273 915 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів 

Товариства за даними останньої фінансової звітності: 49,32%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 197 908 614. 

Кількість голосуючих акцій,що зареєстровані для участі у Загальних зборах - 180 193 775. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 179 736 183. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 457 592. 

2 23.04.2021 1 250 981 2 273 915 55,01 http://www.nmpp.inte

rpipe.biz/investors/ras

kritie_informacii/Oso

baya_informaciya_/ 

Зміст інформації: 

Річними Загальними зборами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 23 квітня 2021 року (протокол річних Загальних зборів № 16), прийнято 

рішення:  

Схвалити та затвердити значний правочин, вчинений Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" щодо надання Товариством поруки, а саме: 

Договір поруки №413/2020/КОД-КБ-ГКД-П5 (надалі - Договір поруки), укладений 14 грудня 2020 року між 

Товариством, у якості Поручителя, та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 

"УКРГАЗБАНК" (надалі - АБ "УКРГАЗБАНК"), у якості Кредитора, підписаний від імені Товариства Головою 

Правління Тільним Сергієм Васильовичем, згідно з яким Товариство зобов'язалось перед АБ "УКРГАЗБАНК" 

відповідати за виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі - Позичальник) зобов'язань по Генеральному 

кредитному договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року (з урахуванням Додаткового договору 

№413/2020/КОД-КБ-ГКД-ВКЛ про відкриття відновлюваної кредитної лінії від 14 грудня 2020 року до Генерального 

кредитного договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року та Додаткового договору 

№413/2020/КОД-КБ-ГКД-НВКЛ про відкриття невідновлюваної кредитної лінії від 14 грудня 2020 року до 

Генерального кредитного договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД від 14 грудня 2020 року) (надалі - Кредитний договір) 

між АБ "УКРГАЗБАНК" та Позичальником, згідно якого Позичальник зобов'язаний у порядку та на умовах, 

викладених у Кредитному договорі не пізніше 13 грудня 2025 року: 

- повернути кредит у розмірі 37 000 000,00 (тридцять сім мільйонів) євро 00 євроцентів; 

- сплатити проценти за користування кредитними коштами у межах строку кредитування, виходячи зі значення базової 



процентної ставки, згідно з умовами Кредитного договору, яка не може перевищувати 20,01 процентів річних, та 

сплатити проценти за користування кредитними коштами, що не повернуті у терміни, передбачені Кредитним 

договором (прострочена заборгованість), згідно з умовами Кредитного договору, а також у разі настання умов, 

передбачених Кредитним договором сплатити проценти за користування кредитними коштами у межах строку 

кредитування у розмірі підвищеної процентної ставки, згідно з умовами Кредитного договору; 

 - комісії, а також штрафи, пені та інші документально підтверджені платежі у розмірі і випадках, передбачених 

Кредитним договором та  Договором поруки; 

 - відшкодувати АБ "УКРГАЗБАНК" всі збитки, понесені ним внаслідок невиконання Позичальником умов 

Кредитного договору у розмірі і у випадках, передбачених Кредитним договором.  

2. Схватили усі дії, вчинені Головою Правління Товариства Тільним Сергієм Васильовичем щодо укладання та 

підписання  від імені Товариства Договору поруки з АБ "УКРГАЗБАНК". 

 

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 2 273 915 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів 

Товариства за даними останньої фінансової звітності: 55,01%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 197 908 614. 

Кількість голосуючих акцій,що зареєстровані для участі у Загальних зборах - 180 193 775. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 179 736 183. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 457 592. 

 

 

 


