
Титульний аркуш 
 

07.10.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 19-211/1 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Т.в.о. Голови Правлiння    Дьячков О.А. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік 

 

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. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 07.10.2022, Протокол засiдання наглядової 

ради Товариства № 597 вiд 07.10.2022 року. 

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 діяльність з 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 

9. 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 річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

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

ritie_informacii/reg_inf_rich_zvit/ 15.10.2022 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду X 

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

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. 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  

22. 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 X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів X 

26. Інформація про вчинення значних правочинів X 

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

До п.4. Змiсту: вiдсутня iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, тому що у 

Товариствi не iснує такої посади. 

 

До п.5. Змiсту: Товариство не користується послугами рейтингового агентства, тому 

iнформацiя не зазначається.  

 

До п.6. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв емiтента,  тому що у Товариства вiдсутнi фiлiали або iншi 

вiдокремленi структурнi пiдроздiли. 

 

До п.7 Змiсту: судовi справи вiдсутнi. 

 

До п.8. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про штрафнi санкiцї емiтента, тому що на Товариство за 

звiтний рiк не накладалися штрафнi санкцiї державними органами. 

 

 



До п. 13. Змiсту: iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр 

пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не 

зазначається оскiльки дiй щодо набуття або вiдчуження прав власностi на акцiї протягом 

звiтного перiоду не здiйснювалось.   

 

До п.17. 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.18. 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.19. Змiсту: iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв 

(крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня оскiльки Товариство не випускало iнших цiнних паперiв 

(крiм акцiй). 

 

До п.20. Змiсту: iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi 

понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента не зазначається тому, що 

працiвники емiтента не мають у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру 

статутного капiталу Товариству. 

 

До п.21. Змiсту: не зазначається 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 тому, що Товариство не володiє 

iнформацiєю про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв. Необхiднiсть отримання вiд 

Товариства або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв 

вiдсутня. 

 

До п.23. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними 

паперами, так як за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення про виплату 

дивiдендiв не приймалось. У звiтному перiодi виплати дивiдендiв за результатами декiлькох 

попереднiх рокiв вiдсутнi. 

 

До п.24. 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.27. Змiсту: iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть 

не розкривається, оскiльки вимоги щодо розкриття iнформацiї про вчинення правочину iз 

заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства. 

 

До п.28. Змiсту: 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.29. Змiсту: АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" у складi рiчної iнформацiї розкриває фiнансову 

звiтнiсть, складену вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а саме: повний 

комплект рiчної фiнансової звiтностi та повний комплект рiчної консолiдованої фiнансової 

звiтностi.  

 

До п.30. Змiсту: АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" у складi рiчної iнформацiї розкриває фiнансову 

звiтнiсть, складену вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а саме: повний 

комплект рiчної фiнансової звiтностi та повний комплект рiчної консолiдованої фiнансової 

звiтностi. При цьому рiчна фiнансова звiтнiсть має мiстити консолiдовану фiнансову звiтнiсть, 

пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою), та окремо свою власну фiнансову звiтнiсть, 

пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою).   

 

Для цiлей формування повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2021 рiк, 

яка пiдтверджена аудитором (аудиторською фiрмою) у примiтках до Змiсту розкрито "ЗВIТ 

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ" щодо аудиту 

консолiдованої фiнансової звiтностi АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" за рiк, що закiнчився 31.12.2021 

року: 

 

Наданий незалежною аудиторською фiрмою ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" 2022 р. 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

(АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ) 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ"  

щодо аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi 

АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 

за рiк, що закiнчився 31.12.2021 року 

 

Наданий незалежною аудиторською фiрмою 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" 

2022 р. 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Акцiонерам та керiвництву  

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ  

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя) 

 

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Думка iз застереженням 

 

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далi - Товариство) та його 

дочiрнього пiдприємства ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 



"НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД" (далi - Група), що складається iз: 

 

" Консолiдованого Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2021 р.; 

" Консолiдованого  Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2021 р.; 

" Консолiдованого  Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2021 р.; 

" Консолiдованого Звiту про власний капiтал за 2021 р.; 

" Примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих 

облiкових полiтик. 

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у роздiлi "Основа для думки 

iз застереженням" нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2021 року, та її 

фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо 

складання консолiдованої фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки iз застереженням 

У Примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi за 2021 рiк вiдсутнi детальнi розкриття 

щодо: 

" порiвняльної iнформацiї за аналогiчний перiод попереднього року у консолiдованому звiтi 

про власний капiтал та примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi, вiдповiдно до вимог 

п. 38 та 38А МСБО 1; 

 

" кiлькiсної iнформацiї по управлiнню фiнансовими ризиками, що не вiдповiдає вимогам пп. 

31 та 34 МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї". 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит консолiдованої фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню 

до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних 

стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в 

Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики 

вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi 

докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз 

застереженням. 

 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на Примiтку "Безперервнiсть дiяльностi Групи" до консолiдованої  

фiнансової звiтностi за 2021 р., в якiй зазначено, що для зменшення ризику щодо впливу подiй 

на фiнансову дiяльнiсть Групи, пов'язаних зi спалахом корона вiрусу COVID-19, Група вживає 

належнi заходи на пiдтримку стабiльностi та безперервностi її дiяльностi. Зазначенi вище 

подiї, не є такими що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть i розвиток Групи, не є такими, що 

спричиняють будь-якi невизначеностi щодо безперервностi дiяльностi Групи. Нашу думку не 

було модифiковано щодо цього питання. 

 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi 

питання розглядались у контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому 

та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 



думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням", ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, 

якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. 

 

Операцiї з пов'язаними особами 

Материнською компанiєю АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" є IНТЕРПАЙП ХОЛДIНГС ПЛС (INTERPIPE 

HOLDINGS PLC (Кiпр). АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" входить до складу компанiй групи 

"IНТЕРПАЙП", до якої входять i iншi промисловi активи (пiдприємства), та вiдповiдно має 

можливiсть здiйснювати суттєвi операцiї як з даними пiдприємствами, так i з материнською 

компанiєю. Повнота вiдображення таких операцiй у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi 

Групи  та їх оцiнка є значущими питаннями при проведеннi нами аудиту поточного перiоду. 

В процесi аудиторської перевiрки ми отримали вiд управлiнського персоналу Групи лист щодо 

перелiку пов'язаних осiб та провели його аналiз на повноту включення усiх сторiн, якi можуть 

бути визнаними пов'язаними сторонами. Нами проведено аналiз операцiй, вiдображених 

Групою у бухгалтерському облiку, на предмет наявностi операцiй з пiдприємствами i особами, 

розкритими управлiнським персоналом як пов'язанi сторони, та зiставили з даними, 

наведеними у Примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за 2021 рiк. 

Iнформацiя стосовно цього питання розкрита у Примiтцi "Операцiї iз зв'язаними сторонами" 

до консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за 2021 рiк. 

 

Iнша iнформацiя 

 

Звiт про корпоративне управлiння 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк 

(яка включає у складi Звiту керiвництва Звiт про корпоративне управлiння) вiдповiдно до                   

ст. 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" №3480-IV вiд 

23.02.2006 р., але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.  

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, 

чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить 

суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що 

iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми 

не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

 

Iнформацiя про узгодженiсть консолiдованого Звiту про управлiння, який складається 

вiдповiдно до законодавства, з консолiдованою фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про 

наявнiсть суттєвих викривлень у звiтi про управлiння та їх характер 

 

Наша думка про консолiдовану фiнансову звiтнiсть не розповсюджується на консолiдований 

Звiт про управлiння. У зв'язку з нашим аудитом консолiдованої фiнансової звiтностi нашою 

вiдповiдальнiстю є ознайомитися з консолiдованим Звiтом про управлiння та при цьому 

розглянути, чи iснує суттєва неузгодженiсть мiж консолiдованим Звiтом про управлiння i 

консолiдованою фiнансовою звiтнiстю Групи та чи цей консолiдований Звiт про управлiння 



виглядає таким, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми 

доходимо висновку, що iснує суттєва невiдповiднiсть мiж консолiдованим Звiтом про 

управлiння i консолiдованою фiнансовою звiтнiстю та/або цей консолiдований Звiт про 

управлiння виглядає таким, що мiстить суттєве викривлення, ми зобов'язанi повiдомити про 

цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за консолiдовану фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього 

контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити 

складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки. 

 

При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Групу чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Групи. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть 

в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту 

аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, 

проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, коли  воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 

основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.  

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:  

 

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури 

у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

 

" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

 

" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 



оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 

" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть  Групи продовжувати свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття 

iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або 

умови можуть примусити Групу припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi 

включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує консолiдованої фiнансова звiтнiсть 

операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання;  

 

" отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової iнформацiї 

суб'єктiв господарювання або господарської дiяльностi Групи для висловлення думки щодо 

консолiдованої фiнансової звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керування, нагляд та 

виконання аудиту Групи. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення нами аудиторської 

думки. 

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту 

консолiдованої фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями 

аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим 

чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай 

виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, 

оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть 

для iнтересiв громадськостi. 

 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ  

ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

 

На виконання вимог ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р. (далi - Закон №2258-VIII) до 

Аудиторського звiту, наводимо наступну iнформацiю:  

Iнформацiя про суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження 

дiяльностi юридичної особи, консолiдована фiнансова звiтнiсть якої перевiряється, на 

безперервнiй основi у разi наявностi такої невизначеностi: 



Ми звертаємо увагу на Примiтку "Безперервнiсть дiяльностi Групи" до консолiдованої  

фiнансової звiтностi за 2021 р., в якiй зазначено, що консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи 

пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi. Аудитори не виявили 

суттєвої невизначеностi, пов'язаної з подiями або умовами, яка може поставити пiд значний 

сумнiв здатнiсть Групи продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 

Аудиторськi оцiнки 

Пiд час аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей звiт 

незалежного аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення 

iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок 

шахрайства. 

 

Нашi процедури у вiдповiдь на iдентифiкованих та оцiнених нами ризики суттєвого 

викривлення iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, серед iншого, полягали в 

наступному: 

 

- огляд розкриттiв до консолiдованої фiнансової звiтностi та тестування пiдтверджувальної 

документацiї для того, щоб оцiнити дотримання вимог вiдповiдних законiв i нормативних 

актiв; 

 

- дослiдження наявностi iстотних i/або незвичайних операцiй, що вiдбулися близько перед 

закiнченням року та на початку наступного року; 

 

- оцiнювання економiчного обгрунтування щодо значних операцiй, якi є незвичайними або 

виходять за межi звичайного перебiгу бiзнесу; 

 

- оцiнювання прийнятностi застосованих облiкових полiтик та обгрунтованостi облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, зроблених 

управлiнським персоналом Групи; 

 

- ознайомлення з протоколами тих, кого надiлено найвищими повноваженнями; 

 

- аналiз висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом Групи  

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку на основi 

отриманих аудиторських доказiв. Перiод оцiнки безперервної дiяльностi охоплював перiод не 

менше дванадцяти мiсяцiв вiд дати затвердження консолiдованої  фiнансової звiтностi; 

 

- аналiз iнформацiї про те, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi 

поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Групи продовжити безперервну дiяльнiсть. 

 

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Вiдповiдно до вимог МСА 

240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" 

пiд час планування аудиту ми розглядали схильнiсть Групи до шахрайства з урахуванням 

бiзнес-середовища, а також засобiв i методiв контролю, встановлених i пiдтримуваних 

управлiнським персоналом, а також характером угод, активiв i зобов'язань, вiдображених у 

бухгалтерському облiку. 

В процесi планування нашого аудиту ми здiйснювали запити управлiнському персоналу Групи  

щодо наявностi у нього iнформацiї про будь-якi знання про фактичнi випадки шахрайства, якi 

мали мiсце, пiдозрюване шахрайство, яке має вплив на Групу. У вiдповiдь на нашi запити 

управлiнський персонал надав письмову оцiнку ризику шахрайства Групи, згiдно якого ризик 

шахрайства є контрольованим. 



Проте, основну вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства несуть тi, 

кого надiлено найвищими повноваженнями та управлiнський персонал Групи. Шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю, якi внаслiдок властивих для аудиту обмежень можуть бути 

невиявленi. Властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора 

за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi" цього Звiту.  

 

Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних 

iз шахрайством 

 

Цiлi нашого аудиту щодо шахрайства полягають у iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого 

викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, отриманнi 

прийнятних аудиторських доказiв в достатньому обсязi щодо оцiнених ризикiв суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських 

процедур у вiдповiдь нi цi ризики, а також в прийняттi необхiдних заходiв щодо фактичних 

або пiдозрюваних випадкiв шахрайства, виявлених в ходi аудиту.  

 

В процесi проведення аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за 2020 рiк, нами не 

встановленi факти щодо порушень пов'язаних iз шахрайством. Властивi для аудиту обмеження 

викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової 

звiтностi" цього Звiту. 

 

Iнформацiя щодо узгодження аудиторського звiту з додатковим звiтом для Ревiзiйної комiсiї 

 

Ми пiдтверджуємо, що Аудиторський звiт щодо консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за 

2021 рiк узгоджується iз додатковим звiтом для Ревiзiйної комiсiї, що виконує функцiї 

аудиторського комiтету, який ми надали 18.01.2022 р. 

 

Iнформацiя щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежнiсть ключового 

партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при проведеннi 

аудиту 

 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" дотримується обмежень на одночасне надання Групi 

послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi за 2021 рiк та неаудиторських послуг 

згiдно ст. 6 Закону №2258-VIII. 

 

Твердження про нашу незалежнiсть по вiдношенню до Групи, у тому числi ключового 

партнера з аудиту фiнансової звiтностi, викладено у параграфах "Основа для думки iз 

застереженням" та "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi" 

цього Звiту. 

 

Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй особi 

послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у 

фiнансовiй звiтностi 

 

Окрiм послуг з обов'язкового аудиту та послуг, iнформацiя щодо яких не розкрита у 

консолiдованому Звiтi про управлiння та консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи за 2021 

рiк, нами надавалися iншi послуги Товариству, а саме: 

o завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо Звiту про корпоративне управлiння 

за 2021 рiк на виконання вимог статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi 

товарнi ринки" №3480-IV вiд 23.02.2006 р. 



Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

 

Аудит Групи надавався згiдно договору про надання послуг з аудиту консолiдованої 

фiнансової звiтностi, що полягає у перевiрцi даних бухгалтерського облiку i показникiв 

консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за 2021 рiк з метою висловлення незалежної думки 

аудитора про її вiдповiднiсть в усiх суттєвих аспектах вимогам Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi та iншим законодавчим вимогам.  

 

Властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 

консолiдованої фiнансової звiтностi" цього Звiту. Через властивi для аудиту обмеження разом 

iз властивими обмеженнями системи внутрiшнього контролю iснує неминучий ризик того, що 

деякi суттєвi викривлення можна не виявити, навiть якщо аудит належно спланований i 

виконаний вiдповiдно до МСА. 

 

Iншу iнформацiю, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звiтi згiдно ч. 3 та ч. 4 

ст. 14 Закону №2258-VIII, наведено в iнших параграфах нашого Звiту.     

 

Вiдповiдно до п.2 глави 1. "Загальнi вимоги до iнформацiї роздiлу "Звiт щодо вимог iнших 

законодавчих та нормативних актiв" звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi" роздiлу II. 

"Додатковi вимоги до iнформацiї, що стосуються звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та має 

обов'язково мiститися у роздiлi звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi "Звiт щодо вимог iнших 

законодавчих та нормативних актiв" Вимог до iнформацiї, що стосується аудиту або огляду 

фiнансової звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, нагляд за 

якими здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (затверджено 

Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2021 №555 (зi змiнами)), повiдомляємо наступне: 

 

Повне найменування юридичної особи (щодо заявника або учасника ринкiв капiталу та 

органiзованих товарних ринкiв) 

 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД". 

 

Висновок аудитора щодо повноти розкриття юридичною особою (заявником або учасником 

ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв) iнформацiї про кiнцевого бенефiцiарного 

власника (у разi наявностi) та структуру власностi станом на дату аудиту або огляду, 

вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням про форму та змiст структури власностi, 

затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19 березня 2021 року №163, 

зареєстрованим в мiнiстерствi юстицiї України 08 червня 2021 року за № 768/36390 

Iнформацiю про кiнцевого бенефiцiарного власника АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" на дату аудиту розкрито у 

Примiтцi "Капiтал" до консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства за 2021 рiк. 

 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

розкрило iнформацiю про кiнцевого бенефiцiарного власника та структуру власностi станом 

на дату аудиту повно та достовiрно вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням про 

форму та змiст структури власностi, затвердженим наказом мiнiстерства фiнансiв України вiд 

19 березня  2021 року №163, зареєстрованим в мiнiстерствi юстицiї України 08 червня 2021 

року за № 768/36390.  

 

Iнформацiя про те, чи є суб'єкт господарювання: контролером/учасником небанкiвської 

фiнансової групи;  пiдприємством, що становить суспiльний iнтерес  

 



АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не 

є контролером/учасником небанкiвської фiнансової групи. Товариство належить до 

пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес. 

 

Iнформацiя про наявнiсть у суб'єкта господарювання материнських/дочiрнiх компанiй iз 

зазначенням найменування, органiзацiйно-правової форми, мiсцезнаходження (у разi 

наявностi)  

 

Iнформацiя про материнську компанiю: 

 

Найменування IНТЕРПАЙП ХОЛДIНГС ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC 

 

Органiзацiйно-правова форма Вiдкрита публiчна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю 

 

Мiсцезнаходження Мiкiнон, 8, Нiкосiя, 1065,  Кiпр 

 

Iнформацiя про дочiрнi компанiї: 

 

Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД" 

Органiзацiйно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Мiсцезнаходження Україна, Днiпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115 

 

Вiдповiдно до п.1  глави 4. "Вимоги до iнформацiї щодо емiтентiв цiнних паперiв (крiм 

цiнних паперiв IСI)" роздiлу II. "Додатковi вимоги до iнформацiї, що стосується звiту суб'єкта 

аудиторської дiяльностi та має обов'язково мiститися у роздiлi звiту суб'єкта аудиторської 

дiяльностi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв" Вимог до iнформацiї, 

що стосується аудиту або огляду фiнансової звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та 

органiзованих товарних ринкiв, нагляд за якими здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку (затверджено Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2021 №555 (зi 

змiнами)), повiдомляємо наступне: 

 

Думка аудитора щодо вiдповiдностi розмiру статутного капiталу установчим документам або 

iнформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та 

громадських формувань 

Статутний капiтал Товариства за даними консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 

31.12.2021 року становить 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок, що 

вiдповiдає розмiру статутного капiталу, наведеного в Статутi Товариства. При зiбранi доказiв 

застосовувалися такi аудиторськi процедури, як перевiрка та пiдрахунок (обчислення). 

Аудиторами, було проведено перевiрку вiдповiдностi залишкiв у синтетичних та аналiтичних 

регiстрах облiку статутного капiталу, шляхом зiставлення даних Головної книги, журналiв та 

iнших вiдомостей щодо капiталу Товариства. Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу 

установчим документам пiдтверджується первинними документами, регiстрами 

бухгалтерського облiку, даними консолiдованої фiнансової звiтностi, Статутом Товариства. 

 

Вiдповiдно до Статуту Товариства у редакцiї, затвердженiй рiшенням позачергових Загальних 

зборiв (протокол № 12 вiд 14.12.2018 р.), розмiр  статутного  капiталу АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" складає                  

50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок та подiлений на 200 000 000,00 (двiстi 

мiльйонiв) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна. Акцiї iснують 

виключно в бездокументарнiй формi. 



 

На нашу думку, розмiр статутного капiталу Товариства в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає 

установчим документам. 

 

Думка аудитора щодо iнформацiї про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли 

вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан  

 

Подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi 

Групи, проте можуть мати суттєвий вплив на її фiнансовий стан вiдсутнi. 

 

Думка аудитора щодо повноти та достовiрностi розкриття iнформацiї щодо складу i структури 

фiнансових iнвестицiй 

 

Станом на 31 грудня 2021 року Товариством облiковуються iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство 

ТОВ "Новомосковський посуд" у розмiрi 187 570 тис. грн. з урахуванням переоцiнок. Частка 

Товариства в статутному капiталi ТОВ "Новомосковський посуд" складає 100 %. В повнiй мiрi 

iнформацiю розкрито у Примiтцi "Загальна iнформацiя про Групу". 

 

Думка аудитора щодо iнформацiї про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво 

вплинути на дiяльнiсть юридичної особи у майбутньому, та оцiнку ступеня їх впливу 

 

Звертаємо увагу, що Група дiє в умовах пандемiї коронавiрусу COVID-19. Хоча управлiнський 

персонал Групи вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльностi дiяльностi 

Групи, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї у дiловому 

середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан 

Групи, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця 

консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо 

впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан 

Групи. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського 

персоналу. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть не включає коригувань у зв'язку з 

невизначенiстю оцiнки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутнi операцiї.  

 

Вiдповiдно до п.1 та п.2  глави 8. "Вимоги до iнформацiї щодо дотримання норм 

законодавства" роздiлу II. "Додатковi вимоги до iнформацiї, що стосується звiту суб'єкта 

аудиторської дiяльностi та має обов'язково мiститися у роздiлi звiту суб'єкта аудиторської 

дiяльностi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв" Вимог до iнформацiї, 

що стосується аудиту або огляду фiнансової звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та 

органiзованих товарних ринкiв, нагляд за якими здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку (затверджено Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2021 №555 (зi 

змiнами)), повiдомляємо наступне: 

 

Данi щодо перевiрки iнформацiї, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статтi 127 Закону 

України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" 

 

Данi щодо перевiрки iнформацiї, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статтi 127 Закону 

України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки", наведено у Звiтi з надання 

впевненостi щодо iнформацiї, розкритої у Звiтi про корпоративне управлiння.  

 

Думка аудитора щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статтi 127 Закону 

України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" 

 



Нашу думку, щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статтi 127 Закону 

України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" наведено у Звiтi з надання 

впевненостi щодо iнформацiї, розкритої у Звiтi про корпоративне управлiння. 

 

Iнформацiя про пiдсумки перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного 

товариства за результатами фiнансового року, пiдготовленi ревiзiйною комiсiєю (ревiзором) 

 

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року, ревiзiйною комiсiєю 17.01.2022 р. пiдготовлено Звiт ревiзiйної комiсiї з 

перевiрки фiнансової звiтностi за перiод з 01.01.2021 по 31.12.2021 р. Члени Ревiзiйної комiсiї 

вважають, що фiнансова звiтнiсть справедливо та достовiрно вiдображає в усiх суттєвих 

аспектах iнформацiю про майновий та  фiнансовий стан Товариства. Фiнансова господарська 

дiяльнiсть Правлiння Товариства у 2021 роцi задовiльна.  

 

Вiдповiдно до п.10 роздiлу I. "Загальнi положення" Вимог до iнформацiї, що стосується 

аудиту або огляду фiнансової звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних 

ринкiв, нагляд за якими здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

(затверджено Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2021 № 555 (зi змiнами)), повiдомляємо наступне: 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму та умови договору на проведення аудиту 

 

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит"  

 

Код ЄДРПОУ 23504528 

 

Реєстрацiйнi данi Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя вiд 20.09.1995 р. 

 

Юридична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310. 

 

Мiсцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.10А, корп.2, кв.43. 

 

Юридична особа дiє на пiдставi: 

 

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 1037 

 

Вебсторiнка/вебсайт суб'єкта аудиторської дiяльностi www.mila-audit.com.ua 

 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com 

 

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 

обов'язкового аудиту Наглядова рада Товариства 

 

Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi 01 липня 2021 року 

 

Загальна тривалiсть виконання  аудиторського завдання без перерв з урахуванням 

продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень З 31 жовтня 2019 року 

по 19 сiчня 2022 року. 

 

Дата i номер Договору про надання послуг з аудиту консолiдованої  фiнансової звiтностi 

Договiр № 05/07/21 вiд 15 липня 2021 року. 



Дата початку проведення аудиту        15 липня 2021 року 

 

Дата закiнчення проведення аудиту 19 сiчня 2022 року 

 

Повне iм'я ключового партнеру iз завдання з аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi - 

Воронiна Олена Олександрiвна, сертифiкат №007574, номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 02576 

 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного 

 

аудитора, є                                               ____________________ О.О. Воронiна 

 

(сертифiкат №007574, номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi - 102576) 

 

 

Директор аудиторської фiрми 

ТОВ "Аудиторська фiрма  

"Мiла-аудит"                            __________________Л.М. Гавриловська  

(сертифiкат №003633, номер реєстрацiї  

у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 101236) 

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталiнграда, буд.10А, корп.2, кв.43 

19  сiчня 2022 р. 

 

До п.31. 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.33. Змiсту: у Товариства вiдсутня iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, 

укладенi акцiонерами Товариства, тому iнформацiя не розкривається. 

До п.34. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою 

чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством тому така 

iнформацiя не розкривається.  

До п.36. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - так як Товариство 

випускiв iпотечних облiгацiй не здiйснювало. 

До п.37. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття в тому 

числi iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; iнформацiя щодо 

спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 

облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 

iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; iнформацiя про замiни 

iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до 

складу iпотечного покриття; вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй 

за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щодо 

пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають 

iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року - так як Товариство випускiв iпотечних 

облiгацiй не здiйснювало. 

До п.38. Змiсту: у Товариства вiдсутня iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником 

строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права 

вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття тому, що 

Товариство випускiв iпотечних облiгацiй иа iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. 

 



До п.39. Змiсту: вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - так як Товариство 

випускiв iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. 

 

До п.40. Змiсту:  у Товариства вiдсутня iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, так як 

Товариство випускiв iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. 

 

До п.п.41-45. Змiсту: Вiдсутня iнформацiя про основнi вiдомостi про ФОН; Iнформацiя про 

випуски сертифiкатiв ФОН; Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; 

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати 

ФОН не випускало. 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 25.04.1996 

4. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 50000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 556 

9. 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 

10. 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 у іноземній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749 

5) IBAN 

 UA633057490000026008000009578 

6) поточний рахунок 

 UA633057490000026008000009578 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку 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 

АЕ 527046 01.09.2014 Мiнiстерство освiти i науки 

України 

 



професiйно-технiчного 

навчання, перепiдготовки, 

пiдвищення квалiфiкацiї 

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  

 

 

 

 



12. Відомості про участь емітента в інших 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 Статйтом 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. 

 

 

 

 

 



 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Дiюча в Товариствi в 2021 роцi органiзацiйна структура управлiння передбачає централiзацiю 

функцiональних зв'язкiв, що забезпечує безперебiйну роботу основних пiдроздiлiв. У цих 

умовах кожна функцiональна служба являє собою динамiчну структурну одиницю, що 

забезпечена кадрами вiдповiдної квалiфiкацiї, необхiдними фiнансовими ресурсами, що дає 

змогу маневрувати в роботi та якiсно використовувати функцiональнi обов'язки з 

централiзованого обслуговування усiх основних цехiв як одного цiлого виробництва. 

Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду: 

З органiзацiйної структури виведено посади Головного iнженера i Начальника транспортного 

цеху. У зв'язку з цим, безпосередньо головi Правлiння пiдпорядкували:  

- Службу iнформацiйних технологiй; 

- Службу закупiвель; 

- Сервiсну службу; 

- Ремонтне управлiння, на чолi з начальником управлiння. 

Головному механiку безпосередньо пiдпорядкували Автомобiльну службу у складi Сервiсної 

служби. 

Начальнику Управлiння з планування виробництва i реалiзацiї продукцiї безпосередньо 

пiдпорядкували Залiзничну службу у складi Управлiння з планування виробництва i реалiзацiї 

продукцiї. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

№ п/п Найменування                                       Од. вим.    2021 рiк 

 

1. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв       чол.             556 

облiкового складу (осiб),   

                                                                                                                                                                                                           

2. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб,  

якi працюють за сумiсництвом (осiб),                              чол.              32 

                      

3. Чисельнiсть спiвробiтникiв, якi працювали в умовах 

   неповного робочого часу (дня, тижня)                          чол.              622     

 

4.  Фонд оплати працi усiх працiвникiв                 тис. грн.              93 731,4 

                                                                      

Вiдбулося зниження фонду оплати працi в порiвняннi з 2020 роком на суму  -5 586,3  тис. грн., 

або на -5,63% .  

Заборгованiсть з заробiтної плати на АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" вiдсутня. 

На заводi затверджена й дiє система безперервного професiйного навчання й розвитку 

робiтникiв, керiвникiв i фахiвцiв, яка дає можливiсть виключити допуск до самостiйної роботи 

осiб, що не пройшли необхiдне навчання; пiдвищення квалiфiкацiї й розвиток необхiдних 

компетенцiй персоналу. 



На пiдставi поданих iз цехiв вiдомостей, групою навчання та розвитку персоналу складений i 

затверджений Перелiк професiй пiдвищеної небезпеки.  

Для проведення роботи по пiдготовцi, перепiдготовцi й пiдвищенню квалiфiкацiї персоналу 

завод має необхiдну навчально-матерiальну базу; у повному обсязi забезпечений необхiдними 

навчальними планами й програмами згiдно  з затвердженим Перелiком професiй пiдвищеної 

небезпеки; наочними посiбниками; технiчними засобами навчання. Iз числа досвiдчених i 

квалiфiкованих працiвникiв цехiв i служб заводу пiдiбраний, навчений i затверджений склад 

викладачiв теоретичного й виробничого навчання. 

На пiдставi вищевикладеного, Мiнiстерством освiти України в 2014 роцi заводу видана Лiцензiя 

Мiнiстерства освiти й науки України на право пiдготовки, перепiдготовки й пiдвищення 

квалiфiкацiї кадрiв, яка являється безстроковою. 

У якостi iнструкторiв виробничого навчання залучаються висококвалiфiкованi робiтники, що 

мають стаж роботи по професiї не менше 3 - х рокiв. У якостi викладачiв теоретичного навчання 

залучаються керiвники пiдроздiлiв i служб заводу, висококвалiфiкованi фахiвцi й майстри, що 

мають профiльну вищу освiту, стаж роботи по профiлю виробництва не менше 3- х рокiв, 

пройшли навчання з психолого-педагогiчного мiнiмуму та атестованi з питань охорони працi. 

При навчаннi робiтникiв професiям, що контролюються органами Держпрацi, застосовується 

тiльки курсова форма навчання. Для проведення навчання в цих групах залучаються викладачi, 

що пройшли спецiальне навчання та атестованi на знання вiдповiдних Правил, згiдно з вимогами 

Типового положення про порядок навчання й перевiрки знань iз питань охорони працi. 

Професiйна пiдготовка робiтникiв здiйснюється по навчальних робочих програмах, якi 

переробляються 1 раз у п'ять рокiв провiдними заводськими спецiалiстами на пiдставi типових 

мiнiстерських програм. Робочi навчальнi програми затверджуються начальником управлiння 

персоналом, керiвниками пiдроздiлiв. . 

Усi навчальнi програми для пiдготовки персоналу пiдприємства мають роздiли "Охорона працi", 

"Система менеджменту якостi", "Система екологiчного менеджменту",                   

"Система енергоменеджменту". 

Особлива увага придiляється пiдвищенню квалiфiкацiї й розвитку керiвникiв i фахiвцiв. 

Протягом звiтного перiоду 131 керiвних працiвникiв i фахiвцiв пiдвищили свою квалiфiкацiю на 

рiзних курсах пiдвищення квалiфiкацiї, з них 5 чол. - з вiдривом вiд виробництва в рiзних 

навчальних центрах України. Так, для керiвникiв i фахiвцiв структурних пiдроздiлiв були 

проведенi заняття з: 

1.  iнформацiйно-консультацiйнi послуги на тему "Актуальнi питання дiяльностi акцiонерних 

товариств у 2021 роцi"; 

2.  пiдготовка за програмою "Пiдтвердження повноважень членiв комiсiй з атестацiї 

зварювальникiв"; 

3.  перепiдготовка до атестацiї та атестацiя фахiвцiв з UT, MT, ET, VT методу ПК на II рiвень 

квалiфiкацiї в одному виробничому секторi (24 год.); 

4.  загальний курс Охорони працi - Дирекцiя; 

5.  навчання на курсах цiльового призначення з навчання та атестацiї посадових осiб та 

спецiалiстiв з "Правил охорони працi при виконаннi робiт на висотi" - 6 осiб, "Правил безпеки 

систем газопостачання" - 6 осiб, "Типова iнструкцiя з органiзацiї безпечного ведення 

газонебезпечних робiт" - 6 людина, "Правил технiчної експлуатацiї теплових установок та 

мереж" та "Правил пiдготовки теплових господарств до опалювального сезону" - 5 осiб, "Правил 

безпеки на залiзничному транспортi пiдприємств системи Мiнiстерства чорної металургiї СРСР" 

- 3 особи, "Правил охорони працi на автомобiльному транспортi" - 3 людини.; 

6.  навчання на курсах цiльового призначення для посадових осiб, фахiвцiв з "Правил охорони 

працi у трубному виробництвi" - 9 осiб, "Правил охорони працi в металургiйнiй промисловостi" 

- 10 осiб, "Правил охорони працi при ремонтi обладнання на пiдприємствах чорної металургiї" - 

6 осiб 

 



7.  навчання "Правил охорони працi для водних господарств у чорнiй металургiї" - 5 осiб, 

"Правил охорони працi в газовому господарствi пiдприємств чорної металургiї" - 5 осiб. 

8.  пiдвищення квалiфiкацiї за програмою: "Пiдготовка та атестацiя членiв комiсiї з атестацiї 

зварювальникiв - спецiалiстiв технологiчних служб, вiдповiдальних за органiзацiю атестацiї 

зварювальникiв" 

9.  послуги щодо участi у вебiнарi на тему: "Охорона працi на пiдприємствi. Нова методика 

проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi та змiн до порядку проведення атестацiї 

робочих мiсць за умовами працi. Порядок атестацiї лабораторiй. Попереднiй (перiодичний) 

медичний огляд працiвникiв. Змiни до Порядку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки. Державний нагляд у галузi охорони працi. Порядок розслiдування нещасних випадкiв 

на виробництвi",та iншi. 

Крiм того, керiвники й фахiвцi пiдвищують свою квалiфiкацiю з вiдривом вiд виробництва в 

рiзних навчальних центрах м. Днiпро, Харкова, Києва, Одеси по рiзних напрямках своєї 

дiяльностi.  

Керiвники та фахiвцi, вiдповiдальнi за обслуговування, експлуатацiю i нагляд об'єктiв 

пiдвищеної небезпеки, проходять обов'язкове спецiальне навчання з наступною атестацiєю за 

необхiдними Правилами Держпрацi у навчальних центрах, яким надано право проведення 

такого навчання. 

Для осiб, вiдповiдальних за проведення вогненебезпечних робiт органiзовується  проходження 

спецiального навчання. 

Згiдно з вимогами Типового положення про навчання, питанням охорони працi при прийомi на 

роботу або переводi з одного структурного пiдроздiлу в iнший, керiвники й фахiвцi проходять 

навчання за загальним курсом "Охорона працi" i при необхiдностi, по пожежно-технiчному 

мiнiмуму. 

Згiдно з вимогами Типового положення про навчання, питанням охорони працi при прийомi на 

роботу або переводi з одного структурного пiдроздiлу в iнший, керiвники й фахiвцi проходять 

навчання за загальним курсом "Охорона працi" i при необхiдностi, по пожежно-технiчному 

мiнiмуму. 

На заводi дiє затверджена Полiтика в областi якостi та установленi вiдповiднi цiлi. Увесь 

персонал цехiв i структурних пiдроздiлiв заводу ознайомлений з дiючою Полiтикою та цiлями в 

областi якостi, екологiчного менеджменту та професiйної безпеки та здоров?я.  

Розроблена i затверджена карта процесу "Пiдготовка персоналу". 

Усi працiвники цехiв проходять перiодичне навчання й пiдвищення квалiфiкацiї на 

виробничо-технiчних курсах, курсах цiльового призначення, рiзних семiнарах вiдповiдно до 

вимог, викладених в iнструкцiї И 245-С-7.2 "Пiдготовка персоналу". Згiдно iз зазначеною 

iнструкцiєю навчання персоналу здiйснюється по наступним видам: 

- Первинна професiйна пiдготовка; 

- Перепiдготовка; 

Пiдвищення квалiфiкацiї: 

- на виробничо-технiчних курсах; 

- курсах цiльового призначення; 

- курсах бригадирiв. 

Перiодичнiсть пiдвищення квалiфiкацiї регламентується - не рiдше 1- го разу в п'ять рокiв. 

З метою пiдвищення професiоналiзму, придбання вмiнь та навичок бiльш високої квалiфiкацiї, 

дотримання перiодичностi пiдвищення квалiфiкацiї згiдно з чинними на заводi стандартами у 

2021 р. пройшли навчання на виробничо-технiчних курсах 116 чол.  

Для розширення зон обслуговування i рацiонального використання трудового ресурсу пройшли 

перепiдготовку з метою отримання сумiжних i других професiй 87 чол. Проведене навчання 

забезпечило можливiсть заповнення наявних вакансiй бiльш молодими висококвалiфiкованими 

працiвниками. 

 



На курсах цiльового призначення (КЦН), якi проводилися при впровадженнi iнновацiйних 

технологiй, модернiзацiї обладнання, автоматизацiї управлiнських i виробничих процесiв 

пройшли пiдвищення квалiфiкацiї 64 чол. 

 

Окремими документами регламентується: 

1. Порядок навчання й атестацiї зварникiв, що беруть участь у виробництвi труб, що 

вiдповiдають ДСТУ, ТУ, DIN, АРI 5L, EN, ISO 9712. 

2. Сертифiкацiя персоналу, що здiйснює неруйнiвний контроль продукцiї. 

На пiдставi протоколiв здачi квалiфiкацiйних iспитiв кожному робiтниковi, що пройшов 

навчання, видається посвiдчення, свiдоцтво або сертифiкат встановленого зразку. 

Усi реєстрацiйнi данi про навчання систематично заносяться в "Особисту картку про навчання" 

працiвника. Особистi картки ведуться працiвниками групи навчання та розвитку персоналу на 

весь персонал заводу, задiяний у Системi менеджменту якостi. Ведеться електронна база даних, 

яка дає можливiсть детально контролювати  та аналiзувати процес навчання: облiк робiтникiв, 

якi навчаються  i термiни навчання.  

Вiдповiдно до вимог дiючих нормативних документiв у всiх структурних пiдроздiлах заводу 

проводиться щорiчна перевiрка знань, як за основною, так i сумiжних професiй на знання 

технологiчних iнструкцiй, посадових обов'язкiв, а також з питань охорони працi. 

Проведена робота з пiдвищення квалiфiкацiї персоналу сприяє бiльш якiсному виконанню 

працiвниками своїх обов'язкiв, розширенню меж компетентностi, можливостi розширення 

багатофункцiональностi персоналу в рамках виконання заново поставлених цiлей i завдань 

пiдприємства. Загальнi витрати на пiдготовку i розвиток персоналу за звiтний перiод 2021 року 

склали 297 809,19 грн. 

Для забезпечення заводу фахiвцями необхiдного рiвня квалiфiкацiї, пiдприємство активно 

спiвпрацює з вищими навчальними закладами на договiрних умовах по пiдготовцi фахiвцiв з 

вищою освiтою: 

6 працiвникiв заводу навчаються без вiдриву вiд виробництва у вищих навчальних закладах, в 

тому числi 3 чол. - за рахунок коштiв пiдприємства. Органiзовано проходження виробничої 

практики для студентiв ВНЗ, технiкумiв. 

Протягом звiтного перiоду поточного року забезпечено проведення всiх видiв практики для 8 

студентiв вищих навчальних закладiв рiзного рiвня акредитацiї так само пройшли виробничу 

практику студенти Новомосковського коледжу в кiлькостi 5 студентiв. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Найменування об'єднання: Об'єднання пiдприємств "Укртрубопром". 

Мiсцезнаходження об'єднання: 49081, м. Днiпро, вул. Каштанова, 35, оф. 406.  

Об'єднання пiдприємств "Укртрубопром" (далi - Об'єднання) утворено юридичними особами 

України вiдповiдно до Установчого договору вiд 08.10.1991 року.  

Об'єднання є правонаступником усiх фiнансових, договiрних та майнових зобов'язань  

Об'єднання по виробництву труб "Укртрубопром". 

Об'єднання на добровiльнiй основi об'єднує пiдприємства - юридичнi особи, що здiйснюють 

свою дiяльнiсть у трубнiй пiдгалузi.  

Об'єднання є неприбутковою органiзацiєю, що координує виробничу, наукову та iншi види 

дiяльностi своїх учасникiв з метою вирiшення загальних економiчних i соцiальних задач, 

полiпшення якостi i пiдвищення конкурентноздатностi продукцiї, що випускається. 

Основною метою Об'єднання  є консолiдацiя i координацiя виробничих та економiчних 

iнтересiв учасникiв  для досягнення високої ефективностi їх дiяльностi. 

 

 



Предметом дiяльностi Об'єднання є:  

- представлення i захист виробничих, науково-технiчних, професiйних, соцiальних та iнших 

загальних iнтересiв учасникiв Об'єднання в органах державної влади та управлiння, суспiльних, 

зовнiшньоекономiчних, мiжнародних i iнших органiзацiях, а також при розробцi нових 

законодавчих актiв, державних програм розвитку трубних пiдприємств, стратегiї розвитку 

пiдгалузi;  

- iнформацiйне забезпечення учасникiв Об'єднання узагальненою iнформацiєю про пiдсумки 

роботи пiдприємств Об'єднання i гiрничо-металургiйного комплексу в цiлому, поточне 

iнформування про стан виробництва, а також про новi законодавчi акти та iншi документи 

вищих органiв влади, що впливають на роботу трубної пiдгалузi;  

- вивчення та аналiз кон'юнктури зовнiшнього i внутрiшнього ринкiв трубної продукцiї, надання 

цiєї iнформацiї учасникам Об'єднання;  

- представлення i захист iнтересiв учасникiв Об'єднання в конфлiктних ситуацiях при вирiшеннi 

спiрних питань.  

Вищим органом управлiння Об'єднанням є Рада Об'єднання на чолi з Головою Ради Об'єднання. 

АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" є одним iз засновникiв (учасникiв) Об'єднання. 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Протягом 2021 року Товариство не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, 

пiдприємствами, установами. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду щодо реорганiзацiї емiтента не 

надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Основнi принципи облiкової полiтики, якi застосовувалися при пiдготовцi даної фiнансової 

звiтностi:  

Перерахунок iноземної валюти. Статтi, показанi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, 

оцiнюються з використанням валюти основного економiчного середовища, в якому працює 

Група  (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 використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були 

наступними (Таблиця № 1): 

Курси iноземних валют                               

Таблиця № 1 

№ Валюта Станом на 31.12.2020р. Станом на 31.12.2021 р. 

1 2 3 4 

1 Росiйський рубль 0,37823            0,36397 

2 Долари США         28,2746            27,2782 

3 Євро                 34,7396            30,9226 



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 Групи, якi визначенi як операцiйнi сегменти. Операцiйнi 

сегменти визначаються на основi внутрiшнiх звiтiв, якi подаються вищому органу операцiйного 

управлiння Групи. Група визначила, 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 видiлила такi звiтнi сегменти: 

Сегмент      Дiяльнiсть сегмента 

Виробництво трубної продукцiї        Виробництво та продаж трубної продукцiї 

Група 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 Групi  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. 

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

собiвартiстю. 

Придбання основних засобiв враховується за первiсною вартiстю. 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. 

Для оцiнки пiсля визнання Група  застосовує модель переоцiнки. 

Основнi засоби враховуються за переоцiненою вартiстю за мiнусом подальшої  накопиченої 

амортизацiї  та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

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

балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. 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 .                                                                                                                                                              

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 раз в три роки при проведеннi переоцiнки. 

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

очiкуваний термiн корисного використання яких перевищує1рiк, але вартiсний  критерiй 

одиницi, не перевищує 20000,00грн, 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 Групою  

в зв'язку з залученням позикових коштiв. 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть Товариство володiє  нерухомiстю, наданою в оренду  дочiрньому 

пiдприємству та зайнятою ним. Така нерухомiсть не визнається iнвестицiйною нерухомiстю у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, оскiльки з погляду Групи вона є нерухомiстю, що зайнята 

власником.  

 

Нематерiальнi активи. Нематерiальний актив  первiсно оцiнюється  за собiвартiстю. 

Подальшi видатки на нематерiальний актив визнаються  як витрати на момент їхнього 

понесення за винятком випадкiв, коли:  вони становлять частину собiвартостi нематерiального 

активу або  цей об'єкт був придбаний при об'єднаннi бiзнесу i його не можна визнати як 

нематерiальний актив.  

 Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за собiвартiстю  за вирахуванням сум 

накопиченої амортизацiї i  накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi 

 Нематерiальнi активи в основному включають програмне забезпечення i iншi нематерiальнi 

активи.   

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

Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв прийнято рiвною нулю. Нарахування амортизацiї 

нематерiальних активiв здiйснюється впродовж термiну їх корисного використання, який 

встановлюється при визнаннi цього об'єкту активом(при зарахуваннi на баланс).  

Нематерiальний актив з визначеним строком корисної експлуатацiї амортизується, 

нематерiальний актив з невизначеним строком корисної експлуатацiї - не амортизується, а 

перевiряється на зменшення корисностi.  

Термiн корисного використання встановлюється окремо для кожного нематерiального активу. 

Амортизацiя нематерiального активу нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу   

Амортизацiя  починається, коли цей актив стає придатним до використання, тобто доставлений 

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

визначений управлiнським персоналом. 

 Амортизацiю слiд припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив 

класифiкується як утримуваний для продажу або на дату, з якої припиняється визнання цього 

активу.  

Амортизацiя  визнається в прибутку або збитку. 



Перiод i метод амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї 

переглядається  на кiнець кожного фiнансового року. 

Припинення визнання нематерiальних активiв,здiйснюється в разi його вибуття, або  якщо вiд 

його використання не очiкується  майбутнi економiчнi вигоди. 

 

Зменшення корисностi не фiнансових активiв. Активи переглядаються  Групою 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). 

 

Оренда. Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, грунтується 

на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку угоди потрiбно встановити, чи залежить її 

виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право 

користування активом у результатi цiєї угоди. Група  як орендар, платежi за операцiйною 

орендою визнає, як витрати у консолiдованому  звiтi про сукупний дохiд за лiнiйним методом 

протягом всього строку оренди. 

 

Класифiкацiя фiнансових активiв. Група класифiкує свої фiнансовi активи як дебiторську 

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

первинному визнаннi. 

Дебiторська заборгованiсть та наданi позики виникають тодi, коли Група 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.  

Зобов'язання. Група 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 Групи  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 консолiдованої фiнансової 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 Групи  класифiкуються на довгостроковi  зобов'язання  та  поточнi 

зобов'язання.. 

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

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

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



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, пере класифiкуються в короткостроковi. 

Короткостроковi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. 

Виплати працiвникам. Визнання, оцiнку, облiк виплат спiвробiтникам вiдображаються Групою у 

бухгалтерському облiку i  консолiдованої фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 19 "Винагород 

працiвникам".  

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

працiвниками. 

Група 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 Група 

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 

консолiдованому  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 орiєнтовної 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 консолiдованому звiтi про сукупний дохiд. 

В Групi   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  

Групою  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. 

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 Групою 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 Групи  штрафних санкцiй, стягнення 

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

 

Iншi забезпечення. Група 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.  Група  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.  



Група  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 

консолiдованої фiнансової 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. 

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

фiнансовий стан. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається коли надходження 

економiчних вигод є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у консолiдованому  

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  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 

тимчасових 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 активи:  

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 Групою  їх найменування. 

Запаси облiковуються  по найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. 

(П.9 МСФО 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) та  не вiдповiдають 

визначенню  активiв  списуються з консолiдованого балансу. 

З метою вiдображення  запасiв у консолiдованої  фiнансовiй звiтностi  на кожну дату балансу 

Група 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, реалiзованi, 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 вiдповiдну 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. 

 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть, аванси 

виданi.  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.  

 

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

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

Грошовi кошти i їх еквiваленти вiдображаються у консолiдованому 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 вiдображаються у фiнансовiй звiтностi окремо. 

Операцiї по безвiдкличних акредитивах,(вiдносно яких iснує обмеження 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). 

Коефiцiєнт знецiнення депозитiв до запитання становить 0,01% (МСФО 9). 

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 Групи 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 консолiдованому  звiтi про фiнансовi результати(звiтi про сукупний 

дохiд) вiдображається  окремо. Включаються  в дохiд тiльки валовi надходження економiчних 

вигод, що отриманi або пiдлягають отриманню на власнi рахунки Групи. 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 риски, 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. 

Доход 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 та 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. 

Витрати.  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 Групою  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 подальшим 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 

збитки вiд курсової рiзницi по позикових коштах i процентнi витрати по пенсiйних 

зобов'язаннях. Усi процентнi i iншi витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати з 

використанням методу ефективної процентної ставки 

Фiнансовi витрати  визнаються витратами того перiоду, в якому вони були здiйсненi, за 

виключенням тих, що пiдлягають капiталiзацiї. 

Витрати(дохiд) з податку на прибуток вiдображаються у консолiдованому Звiтi про фiнансовi 

результати(звiтi про  сукупний дохiд). 

 

Дивiденди .  Порядок розподiлу  прибутку i збиткiв  Групи  визначається  рiшенням 

Загальних  зборiв  вiдповiдно  до чинного законодавства України  та Статуту  АТ "Iнтерпайп 

НМТЗ". 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.   

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основним видом дiяльностi Товариства є виробництво та реалiзацiя сталевих електрозварних 

труб. Основ-ними видами продукцiї є: труби нафтопровiднi середнього дiаметру, труби та 



профiлi вуглецевi малого дiаметру. Окрiм виробництва Товариство здiйснює послуги з 

нанесення iзоляцiйного антикорозiйного покриття. 

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 функцiо-нальне 

призначення технологiчний процес виробництва продукцiї Товариства залежить вiд сезонних 

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

 

За 2020 - 2021 роки господарська дiяльнiсть АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" характеризується 

наступними показниками: 

 

Найменування                           Од.вим.              2020р.                         2021р.  

 

Вироблена продукцiя (труби сталевi    тис. грн           1 301 297,00               1 671 557,00 

електрозаварнi)                         тонн                 78 496,73                 59 252,23 

 

- труби нафтопровiднi середнього     тонн                 28 954,39                  22 940,04 

  дiаметру 

- труби та профiлi вуглецевi малого   тонн………………...49 542,34                  36 312,19 

 дiаметру 

 

Реалiзована продукцiя (труби сталевi  тис. грн            1 460 066,17               1 678 963,34 

електрозварнi)                          тонн                 80 672,71                 59 246,58 

 

- труби нафтопровiднi середнього      тонн                22 601,94                   21 132,16 

 дiаметру     

- труби нафтопровiднi середнього дiаметру  

з iзоляцiйним покриттям                тонн                 8 382,49                    2 021,50 

- труби та профiлi вуглецевi малого дiаметру   тонн        49 688,28                   36 092,92 

 

Полiмерне покриття труб,  

вироблених iншими пiдприємствами    тис. грн            57 795,30                  106 212,67 

 

Трубна продукцiя у 2021 роцi була реалiзована за наступними цiнами: 

 

Найменування                                                   Цiна, грн/т 

 

- труби нафтопровiднi середнього дiаметру                         30 507 

- труби нафтопровiднi середнього дiаметру                              35 041 

 з iзоляцiйним покриттям 

- труби та профiлi вуглецевi малого дiаметру                         26 694 

 

Сума виручки за 2021 рiк становила 3 871 695 тис. грн (у т.ч. реалiзацiя колiсної заготiвки 2 086 

518 тис. грн). 

Пiдприємство реалiзувало на експорт 30 660,41 тонн труб на загальну суму 

852 541,57 тис. грн. експорт склав 52 % вiд загальної реалiзацiї. 

 

 



ЗАЛЕЖНIСТЬ ВIД СЕЗОННИХ ЗМIН 

Технологiчний процес виробництва продукцiї Товариства не залежить вiд сезонних змiн, а обсяг 

виробництва, взагалi, залежить вiд кон'юнктури ринку. Послiдовна i наполеглива робота 

Товариства по забезпеченню цехiв заказами 

зводить коливання мiсячних обсягiв виробництва по Товариству до мiнiмуму, незалежно вiд 

сезонiв. 

 

ПРО ОСНОВНI РИНКИ ЗБУТУ ТА ОСНОВНИХ КЛIЄНТIВ 

Ринок реалiзацiї продукцiї за 2021 рiк виглядали наступним чином: 

- Україна - 79,0% 

- Європа -   19,0 % 

- Iншi країни - 2,0 %. 

Основним клiєнтом Товариства є ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". 

 

ОСНОВНI РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ЕМIТЕНТА, ЗАХОДИ ЕМIТЕНТА ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ 

РИЗИКIВ, ЗАХИСТУ СВОЄЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА РИНКIВ 

ЗБУТУ 

На дiяльнiсть Товариства, як i на всi пiдприємства трубної галузi, чималий вплив має зовнiшнє 

економiчне становище та податкова полiтика держави.Товариство функцiонує в нестабiльному 

середовищi, що повяза-не з наслiдками свiтової економiчної кризи та нестабiльною ситуацiєю в 

Українi, оскiльки  зберiгаються ризи-ки зростання iнфляцiї, замороженого воєнного конфлiкту 

та  негативних демографiчних коливань. 

 Жорстка конкуренцiя на внутрiшньому й свiтових ринках змушує Товариство постiйно 

удосконалювати тех-нологiю виробництва продукцiї, пiдвищуючи її якiсть з одночасним 

зниженням витрат, впроваджувати новi, особливо лiквiднi види продукцiї. Проблемними 

питаннями для пiдприємства є:  

1.Загострення конкуренцiї на свiтових ринках. 

2.Зростання залiзничних тарифiв та цiн на метал, енергетику, що позначається на збiльшеннi 

собiвартостi продукцiї.  

3.Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень. 

Товариство в процесi здiйснення господарської дiяльностi дотримується вимог чинного 

законодавства в усiх сферах. Проте сучасне законодавче поле має особливостi, якi створюють 

певнi ризики для Товариства. У зв'язку з численними змiнами, що вносяться до чинних 

законодавчих актiв, iснує багато суперечностей мiж нормативними актами, також залишається 

багато питань, не врегульованих, або недостатньо врегульова-них на законодавчому рiвнi. Деякi 

важливi питання регулюються не Законами, а пiдзаконними актами. Така ситуацiя дає 

можливiсть органам виконавчої влади, контролюючим органам та суб'єктам господарювання 

тлумачити дiюче законодавство неоднозначно, що приводить до нестабiльностi правового 

регулювання.  

Вплинути на дiяльнiсть Товариства можуть такi змiни, як: 

- Пiльги в оподаткуваннi для пiдприємств, якi iнвестують кошти у вiдновлення основних 

засобiв; 

- Вчасне розрахування покупцiв за поставлену продукцiю; 

- Вихiд з нестабiльного економiчного становища; 

- Вихiд на новi ринки збуту. 

Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху 

українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї на разi 

складно передбачити 

 

ПРО КАНАЛИ ЗБУТУ Й МЕТОДИ ПРОДАЖУ, ЯКI ВИКОРИСТОВУЄ ЕМIТЕНТ 

Продукцiя Товариства реалiзовується вiдповiдно до договорiв комiсiї та договорiв поставки. 



IНФОРМАЦIЯ ПРО ОСОБЛИВОСТI СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗI ВИРОБНИЦТВА, В ЯКIЙ 

ЗДIЙСНЮЄ ДIЯЛЬНIСТЬ ЕМIТЕНТ, РIВЕНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ, 

НОВИХ ТОВАРIВ, ЙОГО СТАНОВИЩЕ НА РИНКУ. 

Основне завдання Товариства на 2022 рiк - органiзацiя ефективної виробничо-господарської 

дiяльностi з метою задоволення потреб наших клiєнтiв i створення вартостi для наших 

акцiонерiв. Для виконання цих завдань необхiдно забезпечити:  

 - зниження витрат на виробництво продукцiї за рахунок рацiонального використання 

матерiальних, трудових, паливно-енергетичних i iнших видiв ресурсiв, застосування 

енергозберiгаючих технологiй, впровадження власного виробництва комплектуючих для 

пакування труб;  

- пiдвищення ефективностi функцiонування Системи управлiння якiстю, Системи охорони 

навколишнього середовища, охорони працi, зростання рiвня трудової й технологiчної 

дисциплiни, посилення вимог по вхiдному контролю отриманої Товариством сировини, 

матерiалiв та напiвфабрикатiв, а також по контролю якостi вiдвантажуваної продукцiї, 

вдосконалення органiзацiї i планування виробництва;  

- виконання заходiв щодо технiчного переозброєння виробництва та пiдтримки технiчного рiвня, 

модернiзацiї устаткування, упровадження прогресивних науково-технiчних розробок, освоєння 

нових видiв продукцiї з метою зростання якiсних показникiв продукцiї, що випускається, 

пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї i розширення ринкiв збуту; 

- пiдвищення продуктивностi працi за рахунок упровадження кращих практик, залучення 

свiтового досвiду, унiфiкацiї та централiзацiї процесiв;  

- вживання заходiв, спрямованих на задоволення зростаючих потреб клiєнтiв в частинi 

презентабельностi продукцiї; 

-   застосування iндивiдуального пiдходу до кожного клiєнта; 

-  пошук варiантiв закупiвлi основної сировини на бiльш вигiдних умовах. 

 В одночас, слiд враховувати, що Товариство веде свою дiяльнiсть в нестабiльному середовищi, 

яке  iснує на даний час в Українi, i не iснує чiткого уявлення про заходи, щодо подолання 

iснуючої кризи.  

Тому виникає невизначенiсть, яка може вплинути на подальший фiнансовий стан Товариства, на 

його спроможнiсть вiдшкодування вартостi активiв, сплати своїх боргових зобов'язань в мiру 

настання термiну їх погашення. 

 

IНФОРМАЦIЮ ПРО КОНКУРЕНЦIЮ В ГАЛУЗI, ПРО ОСОБЛИВОСТI ПРОДУКЦIЇ 

(ПОСЛУГ) ЕМIТЕНТА. 

У межах трубної галузi України основними конкурентами Товариства за окремими 

типорозмiрами труб є ПАТ "Днiпропетровський трубний завод" (м. Днiпро), ПАТ 

"Марiупольський металургiйний комбiнат iменi Iллiча" (м. Марiуполь), ПАТ "Комiнмет" (м. 

Днiпро). 

Основними конкурентами металургiйних пiдприємств України в Європi є металургiйнi 

комбiнати Нiмеччини, Францiї, Iталiї, Польщi, Словаччини, а на Сходi - комбiнати Китаю, Iндiї, 

Пiвденної Кореї. 

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. 

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. 



 

IНФОРМАЦIЯ ПРО ДЖЕРЕЛА СИРОВИНИ, ЇХ ДОСТУПНIСТЬ ТА ДИНАМIКУ ЦIН 

Основною сировиною для пiдприємства є вуглецева та низьколегована сталь. Постачальниками 

основної сировини для органiзацiї виробничого процесу на  

АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" є вiтчизнянi (ПАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат" м. 

Запорiжжя та ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iлiча" м. Марiуполь), а також 

iноземнi пiдприємства (ВАТ "Магнiтогорський металургiйний комбiнат" м. Магнiтогорськ).  

 

ПЕРСПЕКТИВНI ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЕМIТЕНТА 

Основне завдання Товариства на 2022 рiк - органiзацiя ефективної виробничо-господарської 

дiяльностi Товариства з метою задоволення потреб наших клiєнтiв i створення вартостi для 

наших акцiонерiв. Для виконання цих завдань необхiдно забезпечити:  

- зниження витрат на виробництво продукцiї за рахунок рацiонального використання 

матерiальних, трудових, паливно-енергетичних i iнших видiв ресурсiв, застосування 

енергозберiгаючих технологiй, вдосконалення власного виробництва комплектуючих для 

пакування труб;  

- пiдвищення ефективностi функцiонування Системи управлiння якiстю, Системи охорони 

навколишнього середовища, охорони працi, зростання рiвня трудової й технологiчної 

дисциплiни, посилення вимог по вхiдному контролю отриманої Товариством сировини, 

матерiалiв та напiвфабрикатiв, а також по контролю якостi вiдвантажуваної продукцiї, 

вдосконалення органiзацiї i планування виробництва;  

- виконання заходiв щодо технiчного переозброєння виробництва та пiдтримки технiчного рiвня, 

модернiзацiї устаткування, упровадження прогресивних науково-технiчних розробок, освоєння 

нових видiв продукцiї з метою зростання якiсних показникiв продукцiї, що випускається, 

пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї i розширення ринкiв збуту; 

- пiдвищення продуктивностi працi за рахунок упровадження кращих практик, залучення 

свiтового досвiду, унiфiкацiї та централiзацiї процесiв;  

- вживання заходiв, спрямованих на задоволення зростаючих потреб клiєнтiв в частинi 

презентабельностi продукцiї; 

- застосування iндивiдуального пiдходу до кожного клiєнта; 

- пошук варiантiв закупiвлi основної сировини на бiльш вигiдних умовах. 

        

Черговими загальними зборами акцiонерiв Товариства планується затвердити основнi напрямки 

дiяльностi Товариства в 2022 роцi: 

1.Виконання програми реалiзацiї продукцiї та фiнансових показникiв дiяльностi пiдприємства: 

1.1. Вiдвантаження продукцiї на суму -                            2 241 215,99 тис. грн 

1.2. Труб сталевих електрозварних, всього -                   76 800  тонн   

1.3. Здiйснити комплекс органiзацiйно-технiчних заходiв по зниженню споживання 

паливно-енергетичних ресурсiв. 

1.4. Пiдвищити конкурентоздатнiсть продукцiї на основних ринках збуту за рахунок розширення 

сортаменту, пiдвищення якостi, зниження витрат на виробництво та здiйснення програми 

технiчного переобладнання. 

 

КIЛЬКIСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКIВ ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ СИРОВИНИ 

Постачальниками сировини, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання 

для пiдприємства є ПАТ "Запорiзький металургiйний комбiнат" м. Запорiжжя, та ПАТ 

"Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iлiча". 

 

 

 

 



Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Виробнича стратегiя Товариства передбачає проведення технiчного переозброєння та 

упровадження новiтнiх технологiй, що дозволяє збiльшити об'єми виробництва, полiпшити 

якiсть i розширити сортамент продукцiї, що випускається, понизити витрати i пiдвищити 

екологiчну чистоту виробництва.  

У звiтному 2021 роцi освоєно 37851 тис. грн. капiтальних вкладень: з них за планом модернiзацiї 

та реконструкцiї устаткування, будiвель i споруд, що виконуються в перiод проведення 

поточних та капiтальних ремонтiв витрачено 28 615 тис. грн.; за планом фiнансування 

iнвестицiйних проектiв та за планом придбання основних засобiв - 6 236 тис. грн. Витрати на 

необоротнi матерiальнi активи склали 44 тисячi грн. Протягом 2021 року були вiдчудженi 

активи на 88 270 тисяч гривень.  

Фiнансування реконструкцiї об'єктiв промислового та непромислового характеру та придбання 

обладнання здiйснюється за рахунок власних коштiв Товариства.  

Товариство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань 

активiв iз-за їх високої вартостi.  

Придбання запасiв за останнi п'ять рокiв збiльшується пропорцiйно зростанню товарної 

продукцiї.  

Протягом наступного року Товариство планує продовжувати поступову замiну зношеного 

обладнання на нове. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Товариство має основнi засоби виробничого та не виробничого призначення, якi утримуються 

на балансi Товариства. Основнi засоби Товариства знаходяться в задовiльному станi.  

Товариством передано в оперативну оренду основних засобiв на суму 2 622 тисяч гривень. З цiєї 

суми найбiльш вагомими є:  

- оренда примiщення та майна  ТОВ "КорпусГруп Комтек",  ТОВ "Транском -Днiпро ",  

Основний виробничий майданчик Товариства розташований на територiї  м. Новомосковська, i 

прилягає до Приднiпровської залiзничної магiстралi. Бiльша кiлькiсть основних засобiв (їх 

виробнича частка) розташована на територiї Товариства за юридичною адресою: вул. Сучкова, 

буд 115, м. НОВОМОСКОВСЬК, 51200, Україна. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що 

активи Товариства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi Товариства.  

Основнi засоби виробничого призначення представленi виробничими примiщеннями (цеховими 

корпусами) 2-х трубних цехiв, цеху емальованого посуду, дiлянки нанесення полiмерного 

покриття труб, верстатами, допомiжним обладнанням для проведення випробувань продукцiї, 

що виготовляється. Основнi засоби виробничого призначення використовуються в двi змiни.  

Забезпеченнiсть основних пiдроздiлiв Товариства виробничими площами складає 100 %. 

Виробничi потужностi в цiлому задовольняють потреби Товариства. Ступiнь використання 

виробничих потужностей за 2021 рiк в цiлому по пiдприємству склав 48,3 % 

Технологiчне обладнання, що застосовується у виробництвi, вiдповiдає свiтовому 

науково-технiчному рiвню.  

 



До планiв оновлення виробничих основних фондiв Товариство має:  

- ремонт, модернiзацiю та придбання виробничого обладнання;  

- ремонт будiвель i споруд.  

У рамках придбання основних засобiв у 2021 роцi придбанi: 

- Електричний тягач з платформою BD30-XD1;  

- Прес-форма ливарна (Йорш) для гладких труб ф219 мм з кiльцев; 

- Прес-форма ливарна "Тара профiльна iз пластмаси армована ф11" 

- Шафа сушильна СНО-6.5.9/4 И1 

- Нагрiвач повiтряний газовий змiшувальний НВГ-С-300 

- Трасошукач (локатор) CAT4 з генератором Genny4 

- Комутатор Cisco SF350-48P 48-port    

- Пневмопристрiй пакувальний Signode PRHR-114    

- Калiбратор сигналiв термоелектричних перетворювачiв "Градiен" 

Продовжує функцiювати  реалiзований та ефективно упроваджений проект по аутсорсингу 

служб, що займаються впорядкуванням територiї,прибиранням виробничих i службових 

примiщень. В рамках конкуренцiї, полiпшення якостi та органiзацiї харчування для працiвникiв 

Товариства, а також регульованої цiнової полiтики, функцiонують об'єкти громадського 

харчування, переданi в платне користування приватним пiдприємцям. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

На дiяльнiсть Товариства, як i на всi пiдприємства трубної галузi, чималий вплив має зовнiшнє 

економiчне становище та податкова полiтика держави. З iншого боку, жорстка конкуренцiя на 

внутрiшньому й свiтових ринках змушує Товариство постiйно удосконалювати технологiю 

виробництва продукцiї, пiдвищуючи її якiсть з одночасним зниженням витрат, впроваджувати 

новi, особливо лiквiднi види продукцiї. 

 Проблемними питаннями для пiдприємства є:  

1. Загострення конкуренцiї на свiтових ринках.  

2. Зростання залiзничних тарифiв та цiн на енергетику, що позначається на збiльшеннi 

собiвартостi продукцiї.  

3. Введення Євразiйським економiчним союзом антидемпiнгового мита на електрозварнi труби. 

Складна полiтична та економiчна ситуацiя у країнi призвела до обмеження поставок українських 

труб на ринок СНД i до жорсткої конкуренцiї на ринку труб. 

4. Введення мит на поставку електрозварних труб у США. 

5. Введення квот на поставку електрозварних труб до Європи. 

6. Низький попит на електрозварнi труби з боку українських споживачiв.  

7. Несвоєчасне вiдшкодування ПДВ з бюджету при вiдвантаженнi продукцiї на експорт - як 

наслiдок  зменшення оборотностi обiгових коштiв. 

8. Нестабiльна полiтична та законодавча ситуацiя. 

9. Коливання курсу нацiональної валюти, що значно знижує попит на продукцiю як вiтчизняних 

так i iноземних споживачiв.  

 

СТУПIНЬ ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ЗАКОНОДАВЧИХ АБО ЕКОНОМIЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ  

Товариство в процесi здiйснення господарської дiяльностi дотримується вимог чинного 

законодавства в усiх сферах. Проте сучасне законодавче поле має особливостi, якi створюють 

певнi ризики для Товариства. У зв'язку з численними змiнами, що вносяться до чинних 

законодавчих актiв, iснує багато суперечностей мiж нормативними актами, також залишається 

багато питань, не врегульованих, або недостатньо врегульованих на законодавчому рiвнi. Деякi 

важливi питання регулюються не Законами, а пiдзаконними актами. Така ситуацiя дає 

можливiсть органам виконавчої влади, контролюючим органам та суб'єктам господарювання 

тлумачити дiюче законодавство неоднозначно, що приводить до нестабiльностi правового 



регулювання. Недостатня розвиненiсть судової системи ускладнює отримання судових рiшень в 

короткi термiни.  

Вплинути на дiяльнiсть пiдприємства можуть такi змiни, як: 

-   Пiльги в оподаткуваннi для пiдприємств, якi iнвестують кошти у вiдновлення основних 

засобiв; 

-   Вчасне розрахування покупцiв за поставлену продукцiю; 

-   Вихiд з нестабiльного економiчного становища; 

-   Вихiд на новi ринки збуту; 

-   Збiльшення використання трубної продукцiї державними пiдприємствами та регiональними 

комунальними структурами; 

-    Перегляд антидемпiнгових заходiв Євразiйського економiчного союзу з метою застосування 

механiзму безмитних поставок на основi цiнових зобов'язань виробникiв. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Полiтика Товариства з питань фiнансової дiяльностi є рiвноправною та складовою частиною 

загальної полiтики та стратегiї Товариства, орiєнтованих на збiльшення обсягiв виробництва, 

покращення якостi продукцiї, економiї виробничих витрат та вiдповiдно - збiльшення прибутку. 

Фiнансова стратегiя Товариства направлена на виконання трьох цiлей:  

- забезпечення Товариства необхiдними грошовими коштами i на цiй основi - його стабiльностi 

та лiквiдностi;  

- забезпечення рентабельностi Товариства та отримання максимального прибутку;  

- задоволення матерiальних та соцiальних потреб працiвникiв Товариства.  

Об'єм виробництва та реалiзацiї продукцiї, пiдвищення її якостi безпосередньо впливають на 

величину витрат, прибуток i рентабельнiсть Товариства. За наслiдками дiяльностi за 2021 рiк 

Товариством було реалiзовано основної продукцiї на суму  

1 678 963,34 тис. грн, без ПДВ у тому числi: 

- труби нафтопровiднi середнього дiаметру                              644 680,11 тис. грн.; 

- труби нафтопровiднi середнього дiаметру з iзол. покриттям                 70 835,93 тис. грн.;                                                                                   

- труби та профiлi вуглецевi малого дiаметру                                  963 447,30 тис. грн. 

Валовий прибуток за 2021 рiк склав 501 810 тис. грн 

Активи пiдприємства на кiнець 2021 року становили 2 944 695 тис. грн i мали наступну 

структуру: необоротнi активи - 26,84%, оборотнi активи - 73,16%. 

Структура капiталу АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" на кiнець 2021 року становила: власний капiтал - 

32,7%, довгостроковi зобов'язання - 34,66%, поточнi зобов'язання - 32,64%. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Товариство в процесi ведення господарської дiяльностi укладає договори (контракти). Термiн дiї 

договорiв переважно складає один календарний рiк. Проте, iснує значна кiлькiсть 

довгострокових договорiв без зазначення загальної суми договору, та договорiв, строк 

виконання яких передбачений у наступному звiтному перiодi. Тому, на кiнець звiтного перiоду 

всi договори, якi були укладенi на початку звiтного перiоду є виконаними. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя бiзнесу пiдприємства спрямована на розширення ринкiв збуту продукцiї, покращення 

якостi продукцiї, отримання максимального прибутку, впровадження у виробництво нових 

перспективних виробiв, контролю за значними статтями витрат та впровадженню програм 

заощадження ресурсiв. 



На Товариствi послiдовно реалiзується стратегiя технiчного та економiчного розвитку, яка 

направлена на пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї i змiцнення позицiй Товариства 

на ключових ринках. Її основнi напрямки - впровадження у виробництво нових розробок, 

модернiзацiя обладнання, розширення сортаменту продукцiї, подальше пiдвищення її якостi, 

експлуатацiйних та споживчих властивостей.  

Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства:  

- скрутна економiчна ситуацiя, яка склалася в Українi, практична вiдсутнiсть платоспроможностi 

споживачiв, криза, що охопила машинобудування, будiвництво та iншi галузi; 

- значнi коливання курсу валют; 

- змiна потреби на основних ринках збуту. Досвiд доводить, що дiяльнiсть Товариства 

знаходиться пiд значною залежнiстю вiд загальних економiчних умов, впевненостi та доходiв 

споживачiв, рiвня попиту на продукцiю Товариства, наявностi джерел фiнансування та вартостi 

кредитiв; 

 - нестiйкiсть податкової полiтики, недостатнє врахування iнтересiв промислових пiдприємств в 

податковому кодексi України; 

-  вiдсутнiсть ринкiв збуту. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

У 2021 роцi на АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" не реалiзовувалися iнвестицiйнi проекти. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Аналiтична довiдка за останнi три роки дiяльностi пiдприємства: 

Найменування                       Од. вим.      2019 р.       2020 р.        2021 р. 

Вироблена продукцiя (труби сталевi електрозварнi)  

                                             тис. грн.   1 729 871,00   1 301 297,00  1 671 557,00 

                                         тонн     103 337,59     78 496,73      59 252,23 

 

- труби нафтопровiднi середнього дiаметру   тонн    41 558,79     28 954,39       22 940,04 

- труби та профiлi вуглецевi малого дiаметру тонн     61 778,80       49 542,34     36 312,19 

 

Реалiзована продукцiя (труби сталевi електрозварнi)  

                                              тис. грн.  2 035 381,72   1 460 066,17    1 678 963,34 

                                         тонн    107 634,93      80 672,71         59 246,58 

 

 - труби нафтопровiднi середнього дiаметру тонн     36 584,57       22 601,94        21 132,16 

 - труби нафтопровiднi середнього дiаметру тонн     9 056,47         8 382,49         2 021,50 

   з iзол. покриттям 

 - труби та профiлi вуглецевi малого дiаметру тонн    61 993,89      49 688,28        36 092,92 

 

Полiмерне покриття труб,  

вироблених iншими пiдприємствами тис. грн     25 548,05      57 795,30        106 213,00 

 

Iнша реалiзацiя (колiсна заготiвка)       тис. грн.                    1 177 961,62    2 086 518,00 

     

Середньореалiзацiйнi цiни                грн./т       18 910,05      18 098,64        28 338,57 

 

Виручка                               тис. грн    2 060 929,77    2 695 823,09   3 871 694,00 



  

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори Акцiонери Товариства Акцiонери згiдно реєстру власникiв 

iменних цiнних паперiв у кiлькостi 2768 

осiб. 

Наглядова Рада Кiлькiсний склад Наглядової ради 

становить 7 осiб. До складу Наглядової 

ради входять Голова, заступник Голови 

та члени Наглядової ради. 

Станом на 31 грудня 2021 року до 

складу Наглядової ради Товариства 

входять: 

1. Голова Наглядової ради - Сова Юлiя 

Миколаївна. 

2. Член Наглядової ради-представник 

акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" 

(INTERPIPЕ LIMITED) - Смаль Вiра 

Миколаївна. 

3. Член Наглядової ради, акцiонер -  

Брiдня Глiб Iгорович. 

4. Член Наглядової ради, акцiонер - 

Iльков Павло Олександрович. 

5. Член Наглядової ради, акцiонер - 

Любименко Iнна Володимирiвна. 

6. Член Наглядової ради, акцiонер - 

Морозов Денис Володимирович. 

7. Член Наглядової ради, акцiонер - 

Трегуб Олег Євгенович. 

 

Правлiння Кiлькiсний склад Правлiння становить 

5 осiб. До складу Правлiння входять 

Голова Правлiння, заступник Голови та 

члени Правлiння. 

Станом на 31 грудня 2021 року до 

складу Правлiння Товариства входять: 

1. Тимчасово виконуючий обов'язки 

голови Правлiння - Дьячков Олександр 

Анатолiйович. 

2. Член Правлiння - Масюк Iрина 

Геннадiївна. 

3. Член Правлiння - Лукаш Iрина 

Миколаївна. 

4. Член Правлiння - Валiгурський 

Петро Миколайович. 

5. Член Правлiння - Галата Олександр 

Васильович. 

Ревiзiйна комiсiя Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї 

становить 2 особи. До складу Ревiзiйної 

комiсiї входять Голова та 1 член 

Ревiзiйної комiсiї. 

Станом на 31 грудня 2021 року до 

складу Ревiзiйної комiсiї Товариства 

входять: 

1. Голова Ревiзiйної комiсiї - Кушнiр 

Ганна Олександрiвна. 

2. Член Ревiзiйної комiсiї - 

Спiльнiченко Вiкторiя Вiкторiвна. 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Наглядової 

Ради, акцiонер 
Сова Юлiя Миколаївна 1976 

Вища. У 1998 роцi 

закiнчила Державну 

металургiйну 

академiю України за 

спецiальнiстю 

менеджмент у 

виробничiй сферi та 

здобула квалiфiкацiю 

iнженер-економiст 
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ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, Начальник 

Управлiння казначейських 

операцiй 

Фiнансово-економiчної 

служби. 

17.11.2020, 

строком на 

три роки 

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

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). 



2 

Член Наглядової ради - 

представник акцiонера 

"IНТЕРПАЙП 

ЛIМIТЕД" (INTERPIPЕ 

LIMITED) 

Смаль Вiра Миколаївна 1976 

Вища. У 1998 роцi 

закiнчила 

Днiпропетровський 

державний 

унiверситет та 

здобула квалiфiкацiю 

фiлолог, вчитель 

китайської мови 
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ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, директор Дивiзiону 

трубної продукцiї 

17.11.2020, 

строком на 

три роки 

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 23 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". 

 



3 

Член Наглядової Ради, 

акцiонер 
Брiдня Глiб Iгорович 1988 

Вища. У 2011 рокi 

закiнчив Київський 

нацiональний 

унiверситет iменi 

Тараса Шевченка за 

спецiальнiстю облiк i 

аудит та здобув 

квалiфiкацiю 

магiстра з облiку i 

аудиту 

11 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, Начальник 

Управлiння по роботi iз 

зовнiшнiми органiзацiями 

Фiнансово-економiчної 

служби. 

17.11.2020, 

строком на 

три роки 

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 11 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). 



4 

Член Наглядової Ради, 

акцiонер 
Iльков Павло Олександрович 1979 

Вища. У 2001 роцi 

закiнчив 

Днiпропетровський 

фiнансово-економiчн

ий iнститут та здобув 

квалiфiкацiю 

фiнансист. 

21 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, Керiвник групи 

проектної групи 

Фiнансово-економiчної 

служби. 

17.11.2020, 

строком на 

три роки 

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 21 рiк. 

 

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

1) з 15.06.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", керiвник групи проектної групи 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) Керiвник групи проектної групи фiнансово-економiчної служби  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА" (мiсцезнаходження: ул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код юридичної особи 33668606). 

 

5 

Член Наглядової Ради, 

акцiонер 

Любименко Iнна 

Володимирiвна 
1970 

Вища. У 1995 роцi 

закiнчила Українську 

державну юридичну 

академiю за  

спецiальнiстю 

правознавство та 

здобула квалiфiкацiю 

юрист. 

33 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, Директор з 

правових питань Управлiння 

з правових питань 

17.11.2020, 

строком на 

три роки 

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 33 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). 

6 

Член Наглядової Ради, 

акцiонер 

Морозов Денис 

Володимирович 
1978 

Вища. У 2000 роцi 

закiнчив 

Днiпропетровський 

нацiональний 

унiверситет за 

спецiальнiстю 

iнформацiйнi 

системи в 

менеджментi та 

здобув квалiфiкацiю 

магiстра. 

20 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, Директор. 

17.11.2020, 

строком на 

три роки 

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 20 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 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). 



7 

Член Наглядової Ради, 

акцiонер 
Трегуб Олег Євгенович 1964 

Вища. У 1993 роцi 

закiнчив 

Харкiвський 

автомобiльно-дорож

нiй iнститут за 

спецiальнiстю 

пiдйомно-транспортн

i, будiвельнi, 

дорожнi машини та 

устаткування та 

здобув квалiфiкацiю 

iнженер-механiк. 

39 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, Начальник вiддiлу 

економiчної безпеки 

Управлiння економiчної 

безпеки. 

17.11.2020, 

строком на 

три роки 

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 39 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). 
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Особа, яка тимчасово 

здiйснюватиме 

повноваження Голови 

Правлiння 

Дьячков Олександр 

Анатолiйович 
1971 

Вища. У 2001 роцi 

закiнчив Державну 

металургiйну 

академiю України за 

спецiальнiстю 

Обробка металiв 

тиском та здобув 

квалiфiкацiю 

iнженера-металурга 

27 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД", 

05393139, Начальник 

Управлiння з планування 

виробництва i реалiзацiї 

продукцiї. 

01.11.2021, на 

невизначений 

строк 

Опис: 
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Наглядовою Радою Товариства 01.11.2021 року (Протокол засiдання Наглядової Ради № 558) прийнято рiшення про обрання з 02 листопада 2021 

року особою, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", на невизначений термiн.  

Загальний стаж роботи 27 рокiв. 

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

 

1) з 13.04.2007 р. по теперiшнiй час - начальник Управлiння з планування виробництва i реалiзацiї продукцiї АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". 

 

Посадова особа не обiймає посади у наступних пiдприємствах. 

 

Акцiями Товариства не володiє та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 

9 

Член Правлiння 
Галата Олександр 

Васильович 
1987 

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 

12 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

"IНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ", 33517151, 

Начальник вiддiлу 

консалтингу та договiрної 

роботи. 

04.10.2021, на 

невизначений 

строк 

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. 

Загальний стаж роботи 12 рокiв. 

 

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). 

 

Акцiями Товариства не володiє та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

10 

Член Правлiння Лукаш Iрина Миколаївна 1987 

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. 

12 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД", 

05393139, Керiвник 

Фiнансово-економiчної 

служби. 

07.08.2020, на 

невизначений 

строк 

Опис: 
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Наглядовою Радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 07 серпня 2020 року (протокол 

засiдання Наглядової Ради № 456) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв 

Товариства прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства. 

Загальний стаж роботи 12 рокiв. 

Акцiями Товариства не володiє та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 



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). 

 

11 

Член Правлiння 
Валiгурський Петро 

Миколайович 
1958 

Вища. У 1997 роцi 

закiнчив 

Днiпропетровський 

державний 

унiверситет за 

спецiальнiстю 

правознавство та 

здобув квалiфiкацiю 

юрист. 

40 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД", 

05393139, Директор з 

економiчної безпеки. 

11.08.2021, на 

невизначений 

строк 

Опис: 
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною. 

Наглядовою Радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 11 серпня 2021 року (протокол 

засiдання Наглядової Ради № 539) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства на невизначений строк. 

Загальний стаж роботи 40 рокiв. 

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

1) з 24.10.2013р. по 27.11.2018р. - начальник оперативного вiддiлу ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

 

2) з 28.11.2018р. по 13.07.2020р. - провiдний фахiвець групи контролю та розслiдувань № 1 служби директора з безпеки ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

 

3) з 14.07.2020 року по теперiшнiй час - Директор з економiчної безпеки АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". 

 

Посадова особа не обiймає посад у iнших пiдприємствах. 

Акцiями Товариства не володiє та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 



12 

Член Правлiння Масюк Iрина Геннадiївна 1978 

Вища. У 2001 роцi 

закiнчила 

Полтавський 

кооперативний 

iнститут за 

спецiальнiстю 

фiнанси та здобула 

квалiфiкацiю 

економiст-фiнансист. 

26 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ПОСУД", 33905850, 

Головний бухгалтер. 

10.11.2021, на 

невизначений 

строк 

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. 

Загальний стаж роботи 26 рокiв. 

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". 

Посадова особа не обiймає посад у iнших пiдприємствах. 

Акцiями Товариства не володiє та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

13 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 
Кушнiр Ганна Олександрiвна 1991 

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. 

7 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 

33668606, Економiст вiддiлу 

по роботi зi зварними 

трубами Економiчного 

управлiння 

Фiнансово-економiчної 

служби. 

10.11.2021, до 

проведення 

загальних 

зборiв 

Товариства 

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.), на пiдставi Статуту Товариства прийнято 

рiшення про обрання Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства на строк до проведення загальних зборiв Товариства, на яких буде обиратися новий 

склад Ревiзiйної комiсiї Товариства. 



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). 

14 

Член Ревiзiйної комiсiї 
Спiльнiченко Вiкторiя 

Вiкторiвна 
1963 

Вища. У 1985 роцi 

закiнчила 

Днiпропетровський 

металургiйний 

iнститут за 

спецiальнiстю 

фiзико-хiмiчнi 

дослiди 

металургiйних 

процесiв та здобула 

квалiфiкацiю 

iнженер-металург. 
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АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД", 

05393139, Фахiвець групи 

екологiчної безпеки служби 

промислової безпеки, 

охорони працi та 

навколишнього середовища. 

23.04.2019, 

строком на 

три роки 

Опис: 

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

Рiчними Загальними зборами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 23.04.2019 року 

(протокол №13 вiд 23.04.2019 року) обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства 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. 

 

 



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. 

 

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.   

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Наглядової Ради, 

акцiонер 

Сова Юлiя Миколаївна 1 0,0000005 1 0 

Член Наглядової ради - 

представник акцiонера 

"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" 

(INTERPIPЕ LIMITED) 

Смаль Вiра Миколаївна 0 0 0 0 

Член Наглядової Ради, 

акцiонер 

Брiдня Глiб Iгорович 1 0,0000005 1 0 

Член Наглядової Ради, 

акцiонер 

Iльков Павло Олександрович 1 0,0000005 1 0 

Член Наглядової Ради, 

акцiонер 

Любименко Iнна Володимирiвна 1 0,0000005 1 0 

Член Наглядової Ради, 

акцiонер 

Морозов Денис Володимирович 1 0,0000005 1 0 

Член Наглядової Ради, 

акцiонер 

Трегуб Олег Євгенович 1 0,0000005 1 0 

Особа, яка тимчасово 

здiйснюватиме повноваження 

Голови Правлiння 

Дьячков Олександр Анатолiйович 0 0 0 0 

Член Правлiння Галата Олександр Васильович 0 0 0 0 

Член Правлiння Лукаш Iрина Миколаївна 0 0 0 0 

Член Правлiння Валiгурський Петро Миколайович 0 0 0 0 

Член Правлiння Масюк Iрина Геннадiївна 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Кушнiр Ганна Олександрiвна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Спiльнiченко Вiкторiя Вiкторiвна 2 816 0,001408 2 816 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Нормативними документами Товариства, якi регулюють поточну господарську дiяльнiсть 

Товариства не передбачено виплат будь-яких винагород або компенсацiй посадовим особам 

Товариства, у разi їх звiльнення. У звiтному перiодi вiдсутнi факти виплат будь-яких винагород 

або компенсацiй посадовим особам Товариства, при їх звiльненнi. 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Власники цiнних паперiв - 

102 юридичнi особи 
- -, -, - р-н, -, - 97,84 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

 Власники цiнних паперiв - 2 684 фiзичних особи 2,16 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Основне завдання Товариства на 2022 рiк - органiзацiя ефективної виробничо-господарської 

дiяльностi з метою задоволення потреб наших клiєнтiв i створення вартостi для наших 

акцiонерiв. Для виконання цих завдань необхiдно забезпечити:  

- зниження витрат на виробництво продукцiї за рахунок рацiонального використання 

матерiальних, трудових, паливно-енергетичних та iнших видiв ресурсiв, застосування 

енергозберiгаючих технологiй, вдосконалення власного виробництва комплектуючих для 

пакування труб;  

- пiдвищення ефективностi функцiонування Системи управлiння якiстю, Системи охорони 

навколишнього середовища, охорони працi, зростання рiвня трудової й технологiчної 

дисциплiни, посилення вимог по вхiдному контролю отриманої Товариством сировини, 

матерiалiв та напiвфабрикатiв, а також по контролю якостi вiдвантажуваної продукцiї, 

вдосконалення органiзацiї i планування виробництва;  

- виконання заходiв щодо технiчного переозброєння виробництва та пiдтримки технiчного рiвня, 

модернiзацiї устаткування, упровадження прогресивних науково-технiчних розробок, освоєння 

нових видiв продукцiї з метою зростання якiсних показникiв продукцiї, що випускається, 

пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї i розширення ринкiв збуту; 

-  пiдвищення продуктивностi працi за рахунок упровадження кращих практик, залучення 

свiтового досвiду, унiфiкацiї та централiзацiї процесiв;  

-  вживання заходiв, спрямованих на задоволення зростаючих потреб клiєнтiв в частинi 

презентабельностi продукцiї; 

-  застосування iндивiдуального пiдходу до кожного клiєнта; 

-  пошук варiантiв закупiвлi основної сировини на бiльш вигiдних умовах. 

Черговими загальними зборами акцiонерiв Товариства планується затвердити основнi напрямки 

дiяльностi Товариства в 2022 роцi: 

1.1. Виконати програми реалiзацiї продукцiї та фiнансових показникiв дiяльностi пiдприємства: 

- вiдвантаження продукцiї на суму - 2 241 215,99 тис. грн. 

- вiдвантажити труб сталевих електрозварних, всього - 85 000 тонн   



1.2. Здiйснити комплекс органiзацiйно-технiчних заходiв по зниженню споживання 

паливно-енергетичних ресурсiв. 

1.3. Пiдвищити конкурентоздатнiсть продукцiї на основних ринках збуту за рахунок розширення 

сортаменту, пiдвищення якостi, зниження витрат на виробництво та здiйснення програми 

технiчного переобладнання. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Основними напрямками перспективного розвитку Товариства є: 

- зниження витрат на виробництво; 

- освоєння нових видiв продукцiї; 

- впровадження нової технiки i технологiї; 

- вдосконалення системи пiдготовки та мотивацiї персоналу з метою пiдвищення продуктивностi 

працi. 

Для виконання вимог виробництва на АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" намiчено придбання 

маркувальника в лiнiї стану для КВТСС. 

Для виконання вимог охорони працi на АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" намiчено придбання вимикача 

вакуумного ВР1-10-20/630 У2. 

Для пiдвищення продуктивностi працi i якостi емалювання заплановано придбання автоматичної 

лiнiї з виробництва чайникiв та кришок 

З метою збiльшення обсягiв виробництва планується придбання  термопластавтоматiв. 

Для зниження витрат електроенергiї запанована замiна технологiї вiдпалу на iндукцiйнiй печi. 

У Товариствi намiчено продовжити програму з пiдвищення продуктивностi працi. 

Розвиток виробництва здiйснюється в напрямках: 

- виробництво i розширення асортименту нової продукцiї з урахуванням вимог i очiкувань 

споживачiв; 

- вдосконалення системи пiдготовки та мотивацiї персоналу з метою пiдвищення продуктивностi 

працi; 

- неухильне полiпшення всiх видiв дiяльностi, за рахунок якого здiйснюється зниження витрат. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Протягом звiтного року Товариством не укладалися деривативи i не вчинялися правочини щодо 

похiдних цiнних паперiв. 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Товариство не укладало деривативи та не вчиняло правочини щодо похiдних цiнних паперiв, 

тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо 

вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Вiдповiдно до вищезазначеного iнформацiя щодо завдання 

та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтики щодо 

страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються 

операцiї хеджування не надається. 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Товариство не укладало деривативи та не вчиняло правочини щодо похiдних цiнних паперiв, 

тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо 

вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Вiдповiдно до вищезазначеного iнформацiя щодо 

схильностi емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику 

грошових потокiв не надається. 

 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство керується положеннями Кодексу корпоративного управлiння, який було 

затверджено у новiй редакцiї рiшенням чергових рiчних Загальних зборiв Товариства 23 квiтня 

2019 року (протокол №13). Текст Кодексу корпоративного управлiння доступний для загального 

ознайомлення на власному веб-сайтi Товариства за посиланням: 

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

Метою цього Кодексу є впровадження у щоденну практику дiяльностi Товариства вiдповiдних 

норм та традицiй корпоративної поведiнки, заснованих на стандартах корпоративного 

управлiння, що застосовуються у мiжнароднiй практицi, вимогах чинного законодавства 

України, етичних нормах поведiнки та звичаїв дiлового обiгу. 

Впровадження цього Кодексу спрямоване на: 

1) захист iнтересiв акцiонерiв, незалежно вiд розмiру пакету акцiй, якими вони володiють; 

2) досягнення порозумiння мiж усiма особами, зацiкавленими в ефективнiй роботi Товариства: 

акцiонерами, клiєнтами, партнерами, спiвробiтниками;  

3) забезпечення прозоростi дiяльностi Товариства та пiдвищення ефективностi роботи 

Наглядової ради та Правлiння Товариства; 

4) збiльшення вартостi активiв Товариства, пiдтримку його фiнансової стабiльностi та 

прибутковостi. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Корпоративне управлiння в Товариствi - це система вiдносин мiж акцiонерами Товариства, 

членами органiв Товариства, клiєнтами, контрагентами, органами державної влади та iншими 

зацiкавленими у дiяльностi Товариства особами. Цi вiдносини заснованi на управлiннi та 

пiдпорядкованостi, контролi та вiдповiдальностi. 

Корпоративне управлiння у Товариствi базується на наступних принципах: 

1) забезпечення акцiонерам реальної можливостi здiйснювати свої права, пов'язанi з участю у 

Товариствi; 

2) однакове ставлення до акцiонерiв, незалежно вiд кiлькостi належних їм акцiй; 

3) здiйснення Наглядовою радою управлiння дiяльнiстю Товариства, забезпечення ефективностi 

контролю з її боку за дiяльнiстю Правлiння, а також пiдзвiтнiсть членiв Наглядової ради 

акцiонерам Товариства; 

4) здiйснення Правлiнням виваженого, сумлiнного та ефективного керiвництва поточною 

дiяльнiстю, пiдпорядкованiсть Правлiння Наглядовiй радi та акцiонерам; 

5) своєчасне розкриття повної та достовiрної iнформацiї про Товариство, в тому числi про його 

фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру власностi та управлiння з метою 

забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень акцiонерами Товариства; 

6) ефективний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з метою захисту 

прав та законних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв Товариства. 

Цi принципи формують полiтику корпоративного управлiння, дотримання якої обов'язкове для 

всiх пiдроздiлiв та структур Товариства. Товариство бере на себе зобов'язання розвивати 

корпоративнi вiдносини вiдповiдно до вищезазначених принципiв. 

Прiоритетом корпоративної поведiнки Товариства є повага до прав та законних iнтересiв 

акцiонерiв, працiвникiв, контрагентiв та iнших осiб, що зацiкавленi у дiяльностi Товариства, 



вiдкритiсть Товариства, а також забезпечення ефективної дiяльностi та iнвестицiйної 

привабливостi, пiдтримання фiнансової стабiльностi та прибутковостi Товариства. 

Основи ефективної дiяльностi базуються на довiрi мiж усiма учасниками корпоративних 

вiдносин. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
У своїй дiяльностi Товариство дотримується положень Кодексу корпоративного управлiння. 

Товариство приймає зобов'язання слiдувати у своїй дiяльностi принципам Корпоративного 

управлiння. Дотримання викладених у Кодексi правил та стандартiв спрямовано на формування 

та пiдтримку позитивного iмiджу Товариства, пiдвищення ефективностi дiяльностi Товариства 

та збiльшення його iнвестицiйної привабливостi. 

Факти недотримання Кодексу корпоративного управлiння вiдсутнi. 

Рiшень, щодо не застосовування деяких положень Кодексу корпоративного управлiння, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цiєї частини, не приймалось. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 23.04.2021 

Кворум зборів 91,05 

Опис Рiчнi Загальнi збори Товариства скликанi Наглядовою радою Товариства. 

Рiчнi Загальнi збори Товариства вiдбулися 23 квiтня 2021 року о 11:30 за адресою: 

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

побутовi примiщення "Б2" трубоелектрозварювального цеху № 2, 3-й поверх, зала 

для засiдань. 

Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх 

повноважень. 

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборiв Товариства.  

3. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2020 рiк та 

затвердження заходiв за наслiдками його розгляду. Визначення основних 

напрямiв дiяльностi Товариства у 2021 роцi.  

4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2020 рiк 

та затвердження заходiв за наслiдками його розгляду. 

5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами 

проведення перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2020 

рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

6.  Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за 

результатами його розгляду. 

7. Затвердження рiчного звiту Товариства та результатiв фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства у 2020 роцi. 

8. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.  

9. Прийняття рiшення про обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення 

аудиторської перевiрки за результатами 2021 та 2022 рокiв. 

10. Затвердження на 2021 рiк лiмiтiв надання Товариством фiнансових та 

майнових порук по зобо-в'язанням третiх осiб. 

11. Про схвалення та затвердження значних правочинiв, вчинених Товариством з 



ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ", 

щодо поставки Товариству металопродукцiї. 

12. Схвалення та затвердження значного правочину, вчиненого Товариством з 

ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

"УКРГАЗБАНК" щодо надання Товариством поруки. 

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

14. Схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 

15. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

I. З першого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ: 

1. Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: Головченко Свiтлану 

Анатолiївну; Ключник Ларису Миколаївну; Бiгун Марину Iгорiвну; Чабаненко 

Марину Валерiївну; Федорову Свiтлану Михайлiвну; Деркач Людмилу Iванiвну; 

Шеванову Вiту Iванiвну. 

2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення роботи 

Загальних зборiв Товариства. 

 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу № 1 про пiдсумки голосування 

на рiчних Загальних зборах з пiдрахунку голосiв з першого питання порядку 

денного: "ЗА" - 180 193 775 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 

0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

Загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  акцiй;  "КIЛЬКIСТЬ  

ГОЛОСIВ  АКЦIОНЕРIВ,  ЯКI  НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ 

АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, 

що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

 

II. З другого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ: 

1. Затвердити порядок проведення Загальних зборiв Товариства: 

1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборiв вiдвести: 

     а) виступаючим з основною доповiддю - до 20 хвилин; 

     б) особам, якi приймають участь в обговореннi рiшень, що приймаються - до 

5 хвилин. 

2) Головi зборiв виносити на розгляд Загальних зборiв питання порядку денного 

та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного 

розпочинати iз заслуховування доповiдi або виступу з цього питання, пiсля яких 

доповiдачу або Головi зборiв оголошувати проект рiшення з цього питання, пiсля 

чого Загальним зборам переходити до голосування. 

3) Бажаючим виступити чи поставити запитання доповiдачам слово надавати 

тiльки на пiдставi їх письмового звернення до секретаря зборiв iз зазначенням 

найменування чи прiзвища, iм'я, по батьковi акцiонера (його представника).   

4) Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенiв 

для голосування, отриманих учасниками зборiв при реєстрацiї. В процесi 

голосування i пiдрахунку голосiв можливi технiчнi перерви до 5 -10 хвилин.  



5) Пiсля розгляду усiх питань порядку денного та оголошення результатiв 

голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборiв Головi зборiв 

оголосити про їх закриття. 

 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу № 2 про пiдсумки голосування 

на рiчних Загальних зборах з пiдрахунку голосiв з другого питання порядку 

денного: "ЗА" - 180 193 775 голосiв,  що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 

0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ 

АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що 

складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

 

III. З третього питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ: 

1. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2020 рiк. 

2. Роботу Правлiння Товариства в 2020 роцi визнати задовiльною та такою, що 

вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих 

документiв. 

3. Визначити наступнi основнi напрями дiяльностi Товариства у 2021 роцi: 

3.1. Виконати програму реалiзацiї продукцiї та фiнансових показникiв дiяльностi 

Товариства: 

       - вiдвантажити продукцiї на суму - 1 466 668,2 тис. грн.; 

       - вiдвантажити труб сталевих електрозварювальних, всього - 85 000 тон.  

3.2. Здiйснити комплекс органiзацiйно-технiчних заходiв по зниженню 

споживання паливно-енергетичних ресурсiв. 

3.3. Пiдвищити конкурентоздатнiсть продукцiї на основних ринках збуту за 

рахунок розширення сортаменту, пiдвищення якостi, зниження витрат на 

виробництво та здiйснення програми технiчного переобладнання. 

 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу № 3 про пiдсумки голосування 

на рiчних Загальних зборах з пiдрахунку голосiв з третього питання порядку 

денного: "ЗА" - 179 822 500 голосiв, що складає 99,794% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"ПРОТИ" -  1 700 голосiв, що складає 0,001% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  

"УТРИМАЛОСЬ" - 369 575 голосiв, що складає 0,205% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У 

ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

 



IV. З четвертого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 

1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2020 

рiк. 

2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 роцi визнати задовiльною та такою, 

що вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його 

установчих документiв. 

 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу № 4 про пiдсумки голосування 

на рiчних Загальних зборах з пiдрахунку голосiв з четвертого питання порядку 

денного: "ЗА" - 179 824 200 голосiв, що складає 99,795% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 

369 575 голосiв, що складає 0,205% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ 

АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, 

що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

 

V. З п'ятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ: 

1. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами 

проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк. 

2. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2020 роцi визнати задовiльною. 

 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу № 5 про пiдсумки голосування 

на рiчних Загальних зборах з пiдрахунку голосiв з п'ятого питання порядку 

денного: "ЗА" - 179 815 183 голосiв, що складає 99,79% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 

378 592 голосiв, що складає 0,21% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ 

АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, 

що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

 

VI. З шостого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ: 

1. Затвердити Звiт незалежного аудитора (аудиторський звiт) ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"МIЛА-АУДИТ" щодо аудиту фiнансової звiтностi АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" за 

рiк, що закiнчився 31.12.2020 року.  

2. Затвердити Звiт незалежного аудитора (аудиторський звiт) ТОВАРИСТВА З 



ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"МIЛА-АУДИТ" щодо аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ" за рiк, що закiнчився 31.12.2020 року.   

3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ "МIЛА-АУДИТ" по 

виконанню послуг з аудиту фiнансової звiтностi та консолiдованої фiнансової 

звiтностi АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" за рiк, що закiнчився 31.12.2020 року, визнати 

задовiльною та такою, що належним чином виконана вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства та мiж-народних стандартiв аудиту. 

 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу № 6 про пiдсумки голосування 

на рiчних Загальних зборах з пiдрахунку голосiв з о питання порядку денного: 

"ЗА" - 179 815 183 голосiв, що складає 99,79% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 

378 592 голосiв, що складає 0,21% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ 

АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, 

що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

 

VII. З сьомого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ: 

1. Затвердити рiчний звiт Товариства, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть та 

консолiдовану фiнансову звiтнiсть Товариства за  2020 рiк.  

2. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2020 

роцi. 

 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу № 7 про пiдсумки голосування 

на рiчних Загальних зборах з пiдрахунку голосiв з сьомого питання порядку 

денного: "ЗА" - 179 822 500 голосiв, що складає 99,794% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" -  

371 275 голосiв, що складає 0,206% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ 

АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, 

що  складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

 

VIII. З восьмого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Не розподiляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами 

фiнансово-господарської дiяльностi у 2020 роцi. 



 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу № 8 про пiдсумки голосування 

на рiчних Загальних зборах з пiдрахунку голосiв з восьмого питання порядку 

денного: "ЗА" - 179 736 183 голосiв, що складає 99,746% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"ПРОТИ" - 88 017 голосiв, що складає 0,049% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"УТРИМАЛОСЬ" - 369 575 голосiв, що складає 0,205% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У 

ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що  складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

 

IX. З дев'ятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ: 

1. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ" (iдентифiкацiйний код юридичної 

особи 23504528; мiсцезнаходження: проспект Героїв Сталiнграда, буд.26, кв.310, 

м. Київ, 04210) аудитором (аудиторською фiрмою) АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" для 

проведення аудиторських перевiрок за результатами 2021 та 2022 рокiв. 

2. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження на визначення умов 

договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ",  та 

встановлення розмiру оплати його послуг. 

 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу № 9 про пiдсумки голосування 

на рiчних Загальних зборах з пiдрахунку голосiв з дев'ятого питання порядку 

денного: "ЗА" - 179 816 883 голосiв, що складає 99,79% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 

376 892 голосiв, що складає 0,21% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ 

ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 

голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ 

АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, 

що  складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих акцiй. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

 

X. З десятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ 

ЗБОРАМИ: 

1. Затвердити на 2021 рiк лiмiт надання Товариством порук (фiнансових та / або 

майнових) по зобов'язанням третiх осiб у розмiрi, що не перевищує 3 500 000 000 

гривень.   

2. Затвердити, що зазначений вище лiмiт застосовується до порук, якi надаються 

Товариством у 2021 роцi. Для уникнення сумнiвiв, поруки, якi наданi 

Товариством до 1 сiчня 2021 року та зберiгають чиннiсть протягом 2021 року, не 



повиннi враховуватись при розрахунку використання лiмiту порук у 2021 роцi. 

3. Поруки в рамках затвердженого лiмiту можуть бути наданi у забезпечення 

зобов'язань 

(i)      компанiй, що перелiченi нижче: 

  ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", iдентифiкацiйний код 33668606, країна 

реєстрацiї: Україна; 

  ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", iдентифiкацiйний код 33517151, 

країна реєстрацiї: Україна; 

  ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", iдентифiкацiйний код 35537363, країна 

реєстрацiї: Україна; 

  ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", iдентифiкацiйний код 05393116, країна 

реєстрацiї: Україна; 

  ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", iдентифiкацiйний код 33905850, 

країна реєстрацiї: Україна; 

  ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", iдентифiкацiйний код 33718431, країна 

реєстрацiї: Україна; 

  ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", iдентифiкацiйний код 37731681, країна 

реєстрацiї: Україна; 

  АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", iдентифiкацiйний код 00191454, 

країна реєстрацiї: Україна; 

  ТОВ "МЕТА", iдентифiкацiйний код 14060626, країна реєстрацiї: Україна; 

  ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", iдентифiкацiйний код 38896013, країна реєстрацiї: 

Україна; 

  ТОВ НВЦ "ЯКIСТЬ", iдентифiкацiйний код 33184278, країна реєстрацiї: 

Україна; 

  ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", iдентифiкацiйний код 32896971, країна 

реєстрацiї: Україна; 

  ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО", iдентифiкацiйний код 34984027, країна 

реєстрацiї: Україна; 

- IНТЕРПАЙП ХОЛДIНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), 

реєстрацiйний номер НЕ 396228, країна реєстрацiї: Кiпр; 

  IНТЕРПАЙП IНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC) , 

реєстрацiйний номер НЕ 397994, країна реєстрацiї: Кiпр; 

  Iнтерпайп Лiмiтед (Interpipe Limited), реєстрацiйний номер НЕ 170535, 

країна реєстрацiї: Кiпр; 

  Стiл.Уан Лiмiтед (Steel.One Limited), реєстрацiйний номер HE 176502, 

країна реєстрацiї: Кiпр; 

  КЛВ ЛIМIТЕД (KLW LIMITED), реєстрацiйний номер HE 186148, країна 

реєстрацiї: Кiпр; 

  Iнтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), реєстрацiйний номер 

CH-514.3.021.088-4, iдентифiкацiйний номер CHE-105.219.865, країна реєстрацiї: 

Швейцарiя; 

  КЛВ-Вiлко СА (KLW-Wheelco SA), реєстрацiйний номер 

CH-514.3.021.087-6, iдентифiкацiйний номер CHE-100.499.999, країна реєстрацiї: 

Швейцарiя; 

  НОРЗ АМЕРIКАН IНТЕРПАЙП, IНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, 

INC.), реєстрацiйний номер 01613342, країна реєстрацiї: Сполученi Штати 

Америки; 

  IНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE 

GmbH), реєстрацiйний номер HRB 99097, країна реєстрацiї: Нiмеччина; 

  Iнтерпайп М.I ФЗI (Interpipe M.E FZE), реєстрацiйний номер 101283, 

країна реєстрацiї: Об'єднанi Арабськi Емiрати; 

  ТОВ "IНТЕРПАЙП-М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М"), реєстрацiйний номер 

1057748391084, країна реєстрацiї: Росiйська Федерацiя; 

  ТОВ "IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), 



реєстрацiйний номер 57161-1910-ТОО (ИУ), бiзнес-iдентифiкацiйний номер 

030840010437, країна реєстрацiї: Казахстан. 

(ii)     будь-яких iнших компанiй, що є або будуть афiлiйованими особами 

Товариства на момент надання такої поруки. 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу № 10 про пiдсумки голосування 

на рiчних Загальних зборах з пiдрахунку голосiв з десятого питання порядку 

денного: "ЗА" - 179 736 183 голосiв, що складає 90,818% голосiв акцiонерiв вiд їх 

загальної кiлькостi; "ПРОТИ" - 448 575 голосiв, що складає 0,227% голосiв 

акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; "УТРИМАЛОСЬ" - 9 017 голосiв, що складає 

0,005% голосiв акцiонерiв, вiд їх загальної кiлькостi; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ 

АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що 

складає 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ 

АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, 

що  складає 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. 

Рiшення прийняте 90,818% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. 

 

XI. З одинадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки № 

П-1114150/11/19 вiд                07 листопада 2019 року, якi укладенi мiж АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ", в якостi Покупця, та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ", в якостi Постачальника, предметом 

яких є поставка металопродукцiї, загальна вартiсть якої за 2020 рiк складає 1 121 

448 892,81 гривень, що становить 49,32% вартостi активiв Товариства за даними 

рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2020рiк 

 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу № 11 про пiдсумки голосування 

на рiчних Загальних зборах з пiдрахунку голосiв з дев'ятого питання порядку 

денного: "ЗА" - 179 736 183 голосiв, що складає 99,746% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"ПРОТИ" - 457 592 голосiв, що складає 0,254% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У 

ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що  складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

 

XII.  З дванадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 

1. Схвалити та затвердити значний правочин, вчинений Товариством з 

ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

"УКРГАЗБАНК" щодо надання Товариством поруки, а саме: 

Договiр поруки №413/2020/КОД-КБ-ГКД-П5 (надалi - Договiр поруки), 

укладений 14 грудня 2020 року мiж Товариством, у якостi Поручителя, та 

ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

"УКРГАЗБАНК" (надалi - АБ "УКРГАЗБАНК"), у якостi Кредитора, пiдписаний 

вiд iменi Товариства Головою Правлiння Тiльним Сергiєм Васильовичем, згiдно з 

яким Товариство зобов'язалось перед АБ "УКРГАЗБАНК" вiдповiдати за 

виконання ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "IНТЕРПАЙП 



НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалi - 

Позичальник) зобов'язань по Генеральному кредитному договору 

№413/2020/КОД-КБ-ГКД вiд 14 грудня 2020 року (з урахуванням Додаткового 

договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД-ВКЛ про вiдкриття вiдновлюваної кредитної 

лiнiї вiд 14 грудня 2020 року до Генерального кредитного договору 

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

№413/2020/КОД-КБ-ГКД-НВКЛ про вiдкриття невiдновлюваної кредитної лiнiї 

вiд 14 грудня 2020 року до Генерального кредитного договору 

№413/2020/КОД-КБ-ГКД вiд 14 грудня 2020 року) (надалi - Кредитний договiр) 

мiж АБ "УКРГАЗБАНК" та Позичальником, згiдно якого Позичальник 

зобов'язаний у порядку та на умовах, викладених у Кредитному договорi не 

пiзнiше 13 грудня 2025 року: 

  повернути кредит у розмiрi 37 000 000,00 (тридцять сiм мiльйонiв) євро 00 

євроцентiв; 

  сплатити проценти за користування кредитними коштами у межах строку 

кредитування, виходячи зi значення базової процентної ставки, згiдно з умовами 

Кредитного договору, яка не може перевищувати 20,01 процентiв рiчних, та 

сплатити проценти за користування кредитними коштами, що не повернутi у 

термiни, передбаченi Кредитним договором (прострочена заборгованiсть), згiдно 

з умовами Кредитного договору, а також у разi настання умов, передбачених 

Кредитним договором сплатити проценти за користування кредитними коштами у 

межах строку кредитування у розмiрi пiдвищеної процентної ставки, згiдно з 

умовами Кредитного договору; 

  комiсiї, а також штрафи, пенi та iншi документально пiдтвердженi платежi 

у розмiрi i випадках, передбачених Кредитним договором та  Договором поруки; 

  вiдшкодувати АБ "УКРГАЗБАНК" всi збитки, понесенi ним внаслiдок 

невиконання Позичальником умов Кредитного договору у розмiрi i у випадках, 

передбачених Кредитним договором.  

2. Схватили усi дiї, вчиненi Головою Правлiння Товариства Тiльним Сергiєм 

Васильовичем щодо укладання та пiдписання  вiд iменi Товариства Договору 

поруки з АБ "УКРГАЗБАНК. 

 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу № 12 про пiдсумки голосування 

на рiчних Загальних зборах з пiдрахунку голосiв з дванадцятого питання порядку 

денного: "ЗА" - 179 736 183 голосiв, що складає 90,818% голосiв акцiонерiв вiд їх 

загальної кiлькостi; "ПРОТИ" - 457 592 голосiв, що складає 0,231% голосiв 

акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; "УТРИМАЛОСЬ" -  0 голосiв, що складає 

0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ 

АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що 

складає 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ 

АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, 

що  складає 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. 

Рiшення прийняте 90,818% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. 

 

XIII. З тринадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством у перiод з 23.04.2021 р. до 23.04.2022 р., ринкова вартiсть 

майна, робiт або послуг за кожним типом яких становить 10 i бiльше вiдсоткiв, 

але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк: 

- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть 

кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;   

- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв та сировини, вартiсть кожного 

правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;  



- правочини з залучення кредитiв, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 1 136 950 тис. грн.; 

- правочини iз застави та/або iпотеки основних засобiв та iнших активiв 

Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або 

зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 

136 950 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання 

власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не 

повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банкiвських гарантiй та/або акредитивiв, вартiсть 

кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фiнансової допомоги та/або 

позичок, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. 

грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до 

кредитних договорiв (договорiв про вiдкриття кредитної лiнiї, договорiв про 

надання банкiвських послуг тощо), вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 1 136 950 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до 

договорiв застави та/або iпотеки, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 1 136 950 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до 

договорiв поруки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 

950 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до 

договорiв щодо виставлення банкiвських гарантiй та/або акредитивiв, вартiсть 

кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартiсть кожного з таких правочинiв не може 

перевищувати 1 136 950 тис. грн. 

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством у перiод з 23.04.2021 р. до 23.04.2022 р., ринкова вартiсть 

майна, робiт або послуг за кожним типом яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв 

вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 

2020 рiк: 

- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть 

кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;    

- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв та сировини, вартiсть кожного 

правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;   

- правочини з залучення кредитiв, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 3 500 000 тис. грн.; 

- правочини iз застави та/або iпотеки основних засобiв та iнших активiв 

Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або 

зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 3 

500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання 

власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не 

повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банкiвських гарантiй та/або акредитивiв, вартiсть 

кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фiнансової допомоги та/або 

позичок, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. 

грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до 

кредитних договорiв (договорiв про вiдкриття кредитної лiнiї, договорiв про 

надання банкiвських послуг тощо), вартiсть кожного правочину не повинна 



перевищувати 3 500 000 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до 

договорiв застави та/або iпотеки, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 3 500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до 

договорiв поруки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 

000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до 

договорiв щодо виставлення банкiвських гарантiй та/або акредитивiв, вартiсть 

кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартiсть кожного з таких правочинiв не може 

перевищувати 3 500 000 тис. грн. 

Керуючись положеннями статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", 

яка передбачає рiзний порядок голосування залежно вiд вартостi таких 

правочинiв, спочатку проведено голосування з першої частини проекту рiшення, а 

потiм голосування з другої частини проекту рiшення. Виходячи з цього, було 

запропоновано два бюлетеня для голосування. Перша частина рiшення оформлена 

протоколом № 13 про пiдсумки голосування на рiчних Загальних зборах, друга 

частина рiшення оформлена протоколом № 14 про пiдсумки голосування на 

рiчних Загальних зборах. 

 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу № 13 про пiдсумки голосування 

на рiчних Загальних зборах з пiдрахунку голосiв з першої частини тринадцятого 

питання порядку денного: "ЗА" - 179 736 183 голосiв, що складає 99,746% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 457 592 голосiв, що складає 0,254% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ 

УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що  складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу № 14 про пiдсумки голосування 

на рiчних Загальних зборах з пiдрахунку голосiв з другої частини тринадцятого 

питання порядку денного: "ЗА" -                                    179 736 183 

голосiв, що складає 90,818% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; 

"ПРОТИ" - 457 592 голосiв, що складає 0,231% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної 

кiлькостi; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд їх 

загальної кiлькостi; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ 

УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд їх 

загальної кiлькостi; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, 

ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що  складає 0% голосiв акцiонерiв 

вiд їх загальної кiлькостi. 

Рiшення прийняте 90,818% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. 

 

XIV. З чотирнадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору комiсiї 

№У303/2009/К вiд 11 листопада 2009 року, укладенi мiж АТ "IНТЕРПАЙП 



НМТЗ", в якостi Комiтента, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi 

Комiсiонера, предметом яких є реалiзацiя продукцiї, загальна вартiсть яких за 

перiод з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно складає 796 339 490,32 

гривень, що становить 35,02% вартостi активiв Товариства за даними рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк. 

  

2. Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору 

№У740/2008 вiд 22 грудня 2008 року, укладенi мiж АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", в 

якостi Постачальника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi Покупця, 

предметом яких є постачання трубної продукцiї, загальна вартiсть яких за перiод з 

1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно складає 850 500 757,50 

гривень, що становить 37,40% вартостi активiв Товариства за даними рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк.   

3. Схвалити договiр № 20/2443 вiд 23 червня 2020 року та специфiкацiї до 

нього, укладенi мiж АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", в якостi Постачальника, та 

ПАТ"IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, предметом яких є постачання 

металопродукцiї, загальна вартiсть якої за перiод з 23 червня 2020 року по 31 

грудня 2020 року включно складає 1 413 553 946,00 гривень, що становить 62,16% 

вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 

2020 рiк. 

4. Схвалити договiр № 213/20 вiд 23 червня 2020 року, укладений мiж АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ", в якостi Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi 

Продавця, предметом яких є постачання продукцiї матерiально-технiчного 

призначення, загальна вартiсть якої за перiод з 23 червня 2020 року по 31 грудня 

2020 року включно складає 1 249 018 554,00 гривень, що становить 54,93% 

вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 

2020 рiк. 

 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу № 15 про пiдсумки голосування 

на рiчних Загальних зборах з пiдрахунку голосiв з чотирнадцятого питання 

порядку денного: "ЗА" - 179 736 183 голосiв, що складає 90,818% голосiв 

акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; "ПРОТИ" - 455 892 голосiв, що складає 

0,230% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; "УТРИМАЛОСЬ" -  1 700 

голосiв, що складає 0,001% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; 

"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У 

ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної 

кiлькостi; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, 

ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що  складає 0% голосiв акцiонерiв 

вiд їх загальної кiлькостi. 

Рiшення прийняте 90,818% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, з 

урахуванням пункту 8.37 статтi 8 Статуту Товариства щодо незастосування вимог 

частини 1 пункту 8 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

XV.  З п`ятнадцятого питання порядку денного РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ 

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 

1. Продати викупленi Товариством вiдповiдно до вимог ст. 68 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" власнi простi iменнi акцiї у кiлькостi 1 043 150 (один 

мiльйон сорок три тисячi сто п'ятдесят) штук акцiонеру Товариства - 

IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE  LIMITED).   

Встановити, що цiна продажу викуплених Товариством власних простих iменних 

акцiй не може бути меншою за ринкову вартiсть, визначену вiдповiдно до вимог 

ст. 8 Закону України "Про акцiонернi товариства" станом на останнiй робочий 

день, що передує дню проведення цих Загальних зборiв. 

2. Доручити Наглядовiй радi Товариства затвердити ринкову вартiсть простих 

iменних акцiй Товариства, визначити цiну продажу викуплених Товариством 



власних простих iменних акцiй та умови договору купiвлi-продажу цих акцiй. 

3. Доручити Головi Правлiння Товариства або особi, яка тимчасово 

здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства, пiдписати вiд iменi 

Товариства договiр купiвлi-продажу викуплених Товариством власних простих 

iменних акцiй з IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE  LIMITED), а також iншi 

документи, необхiднi для продажу викуплених Товариством власних простих 

iменних акцiй. 

 

Результати голосування вiдповiдно до Протоколу № 16 про пiдсумки голосування 

на  рiчних Загальних зборах з пiдрахунку голосiв з шiстнадцятого питання 

порядку денного: "ЗА" - 179 745 200 голосiв, що складає 99,751% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 79 000 голосiв, що складає 0,044% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 369 575 голосiв, що складає 0,205% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками 

голосуючих акцiй; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ 

УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; 

"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що  складає 0% голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

 

 



 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Факти скликання але не проведення чергових 

загальних зборiв вiдсутнi. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

Факти скликання але не проведення 

позачергових загальних зборiв вiдсутнi. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

 

 

 

 

 

 



Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Голова 

Нагладової ради, 

акцiонер - Сова 

Юлiя 

Миколаївна 

 X Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) 

Наглядової ради Товариства не розподiлено 

мiж членами Наглядової ради, оскiльки 

даний орган є колегiальним органом, що 

здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, 

i в межах компетенцiї, визначеної Статутом 

та законодавством, здiйснює управлiння 

Товариством, а також контролює та регулює 

дiяльнiсть Правлiння Товариства. До 

компетенцiї Наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених 

законодавством та Статутом Товариства. 

Детальна iнформацiя про функцiональнi 

обов'язки членiв Наглядової ради наведена у 

пунктi 9 "Повноваження посадових осiб 

емiтента" роздiлу VII "Звiт керiвництва (звiт 

про управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї. 

Член Наглядової 

ради, 

представник 

акцiонера 

IНТЕРПАЙП 

ЛIМIТЕД 

(INTERPIPE 

LIMITED) - 

Смаль Вiра 

Миколаївна 

 X Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) 

Наглядової ради Товариства не розподiлено 

мiж членами Наглядової ради, оскiльки 

даний орган є колегiальним органом, що 

здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, 

i в межах компетенцiї, визначеної Статутом 

та законодавством, здiйснює управлiння 

Товариством, а також контролює та регулює 

дiяльнiсть Правлiння Товариства. До 

компетенцiї Наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених 

законодавством та Статутом Товариства. 

Детальна iнформацiя про функцiональнi 

обов'язки членiв Наглядової ради наведена у 

пунктi 9 "Повноваження посадових осiб 

емiтента" роздiлу VII "Звiт керiвництва (звiт 

про управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї. 

Член Наглядової 

ради, акцiонер - 

Морозов Денис 

Володимирович 

 X Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) 

Наглядової ради Товариства не розподiлено 

мiж членами Наглядової ради, оскiльки 

даний орган є колегiальним органом, що 

здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, 

i в межах компетенцiї, визначеної Статутом 

та законодавством, здiйснює управлiння 

Товариством, а також контролює та регулює 

дiяльнiсть Правлiння Товариства. До 

компетенцiї Наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених 



законодавством та Статутом Товариства. 

Детальна iнформацiя про функцiональнi 

обов'язки членiв Наглядової ради наведена у 

пунктi 9 "Повноваження посадових осiб 

емiтента" роздiлу VII "Звiт керiвництва (звiт 

про управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї. 

Член Наглядової 

ради, акцiонер - 

Брiдня Глiб 

Iгорович 

 X Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) 

Наглядової ради Товариства не розподiлено 

мiж членами Наглядової ради, оскiльки 

даний орган є колегiальним органом, що 

здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, 

i в межах компетенцiї, визначеної Статутом 

та законодавством, здiйснює управлiння 

Товариством, а також контролює та регулює 

дiяльнiсть Правлiння Товариства. До 

компетенцiї Наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених 

законодавством та Статутом Товариства. 

Детальна iнформацiя про функцiональнi 

обов'язки членiв Наглядової ради наведена у 

пунктi 9 "Повноваження посадових осiб 

емiтента" роздiлу VII "Звiт керiвництва (звiт 

про управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї. 

Член Наглядової 

ради, акцiонер - 

Любименко Iнна 

Володимирiвна 

 X Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) 

Наглядової ради Товариства не розподiлено 

мiж членами Наглядової ради, оскiльки 

даний орган є колегiальним органом, що 

здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, 

i в межах компетенцiї, визначеної Статутом 

та законодавством, здiйснює управлiння 

Товариством, а також контролює та регулює 

дiяльнiсть Правлiння Товариства. До 

компетенцiї Наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених 

законодавством та Статутом Товариства. 

Детальна iнформацiя про функцiональнi 

обов'язки членiв Наглядової ради наведена у 

пунктi 9 "Повноваження посадових осiб 

емiтента" роздiлу VII "Звiт керiвництва (звiт 

про управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї. 

Член Наглядової 

ради, акцiонер - 

Трегуб Олег 

Євгенович 

 X Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) 

Наглядової ради Товариства не розподiлено 

мiж членами Наглядової ради, оскiльки 

даний орган є колегiальним органом, що 

здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, 

i в межах компетенцiї, визначеної Статутом 

та законодавством, здiйснює управлiння 

Товариством, а також контролює та регулює 

дiяльнiсть Правлiння Товариства. До 

компетенцiї Наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених 



законодавством та Статутом Товариства. 

Детальна iнформацiя про функцiональнi 

обов'язки членiв Наглядової ради наведена у 

пунктi 9 "Повноваження посадових осiб 

емiтента" роздiлу VII "Звiт керiвництва (звiт 

про управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї. 

Член Наглядової 

ради, акцiонер - 

Iльков Павло 

Олександрович 

 X Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) 

Наглядової ради Товариства не розподiлено 

мiж членами Наглядової ради, оскiльки 

даний орган є колегiальним органом, що 

здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, 

i в межах компетенцiї, визначеної Статутом 

та законодавством, здiйснює управлiння 

Товариством, а також контролює та регулює 

дiяльнiсть Правлiння Товариства. До 

компетенцiї Наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених 

законодавством та Статутом Товариства. 

Детальна iнформацiя про функцiональнi 

обов'язки членiв Наглядової ради наведена у 

пунктi 9 "Повноваження посадових осiб 

емiтента" роздiлу VII "Звiт керiвництва (звiт 

про управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї. 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання, якi 

проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на 

квартал. Протягом 2021 року Наглядова рада провела 80 засiдань, 

на яких розглядалися питання, що вiднесенi чинним 

законодавством та Статутом Товариства до її компетенцiї. 

2021 рiк 

(мiсяць) Номери та дата проведення засiдань Наглядової 

ради Кiлькiсть засiдань 

Сiчень №488 вiд 19.01; №489 вiд 28.01                        2 

Лютий №490 вiд 08.02; №491 вiд 09.02; №492 вiд 10.02; №493 вiд 

11.02; №494 вiд 25.02; №495 вiд 26.02                        6 

Березень №496 вiд 05.03; №497 вiд 10.03; №498 вiд 11.03; 

№499 вiд 12.03; №500 вiд 15.03;   

№501 вiд 16.03; №502 вiд 17.03; №503 вiд 18.03; №504 вiд 19.03; 

№505 вiд 22.03; 

№506 вiд 23.03; №507 вiд 26.03; №508 вiд 31.03                13 

Квiтень №509 вiд 01.04; №510 вiд 02.04; №511 вiд 07.04; 

№512 вiд 09.04; №513 вiд 12.04;  

№514 вiд 13.04; №515 вiд 14.04; №516 вiд 15.04; №517 вiд 16.04; 

№518 вiд 19.04; №519 вiд 27.04; №520 вiд 28.04                12 

Травень №521 вiд 05.05; №522 вiд 20.05; №523 вiд 21.05; 

№524 вiд 24.05; №525 вiд 28.05                                5 

Червень №526 вiд 09.06; №527 вiд 11.06; №528 вiд 24.06; 

№529 вiд 25.06; №530 вiд 29.06                                 5 

Липень №531 вiд 01.07; №532 вiд 02.07; №533 вiд 08.07; 

№534 вiд 09.07; №535 вiд 16.07; №536 вiд 29.07                 6 

Серпень №537 вiд 09.08; №538 вiд 10.08; №539 вiд 11.08; 



№540 вiд 20.08; №541 вiд 25.08; №542 вiд 27.08; №543 вiд 28.08

                                                              7 

Вересень №544 вiд 03.09; №545 вiд 06.09; №546 вiд 07.09; 

№547 вiд 08.09; №548 вiд 10.09; 

№549 вiд 13.09; №550 вiд 14.09; №551 вiд 15.09; №552 вiд 20.09; 

№553 вiд 24.09                                              10 

Жовтень №554 вiд 04.10; №555 вiд 25.10; №556 вiд 27.10; 

№557 вiд 28.10                                                4 

Листопад №558 вiд 01.11; №559 вiд 01.11; №560 вiд 05.11; 

№561 вiд 09.11; №562 вiд 10.11; №563 вiд 19.11; №564 вiд 25.11.

                                                              7 

Грудень №565 вiд 01.12; №566 вiд 20.12; №567 вiд 22.12  3 

В с ь о г о: 80 

 

Серед основних питань, якi розглядалися Наглядовою радою 

Товариства у звiтному перiодi, були: 

-  про скликання Загальних зборiв Товариства; 

-  про органiзацiю пiдготовки проведення Загальних зборiв 

Товариства; 

-  затвердження форм та тексту бюлетенiв для голосування на 

Загальних зборах; 

-  про покладення функцiй аудиторського комiтету на Ревiзiйну 

комiсiю; 

- про обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв Товариства, 

призначення голови та секретаря рiчних Загальних зборiв, 

призначення особи, уповноваженої засвiдчувати бюлетенi для 

голосування; 

-  затвердження органiзацiйної структури Товариства; 

-  списання основних засобiв Товариства; 

-  вiдчуження основних засобiв Товариства; 

- про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 

- про надання повноважень члену Правлiння Товариства дiяти без 

довiреностi вiд iменi Товариства; 

- про обрання оцiнювача з надання послуг з оцiнки вiдповiдностi 

умов угод, вiдносно яких є заiнтересованiсть, звичайним 

ринковим умовам; 

- про обрання оцiнювача акцiй Товариства та затвердження умов 

договору, який буде укладатися з ним, затвердження розмiру 

оплати його послуг;  

-  про затвердження ринкової вартостi акцiй Товариства; 

- про порядок реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового 

викупу Товариством належних їм акцiй; 

-  про затвердження рiчної iнформацiї Товариства за 2020 рiк; 

-  про обрання та припинення повноважень голови i членiв 

органiв Товариства; 

-  прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину 

iз заiнтересованiстю; 

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним,   встановлення розмiру оплати його 



послуг; 

- про надання згоди на вчинення значного правочину та iншi 

питання. 

У звiтному перiодi Наглядова рада дiяла в межах компетенцiї i 

прав, що визначенi статтею 9 Статуту Товариства, її робота була 

направлена на реалiзацiю статутних завдань Товариства. 

 

Рiшення Наглядової ради приймаються простою бiльшiстю 

голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та 

мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член 

Наглядової ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв 

членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, Голова 

Наглядової ради має право вирiшального голосу. 

 

У разi прийняття Наглядовою радою рiшення про надання згоди 

на вчинення Товариством правочину, щодо якого є 

заiнтересованiсть, члени Наглядової ради, якi є заiнтересованими 

особами у вчиненнi правочину, не мають права голосу. 

Рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз 

заiнтересованiстю приймається бiльшiстю голосiв членiв 

Наглядової ради, якi не є заiнтересованими у вчиненнi 

правочину, присутнiх на засiданнi Наглядової ради. Якщо на 

такому засiданнi присутнiй лише один незаiнтересований член 

Наглядової ради, рiшення про надання згоди на вчинення 

правочину iз заiнтересованiстю приймається таким членом 

одноосiбно. 

У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох 

членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової 

ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення 

питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв 

Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить 

бiльше половини її складу. 

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких 

дiйснi, становитиме менше половини її обраного кiлькiсного 

складу, Наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з 

питань скликання загальних зборiв Товариства для обрання 

всього складу Наглядової ради у вiдповiдностi до чинного 

законодавства. 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 

У складi Наглядової ради 

Товариства не утворювалися 

постiйнi чи тимчасовi комiтети з 

числа її членiв.  

 



 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

У 2021 роцi Наглядовою радою Товариства вживались заходи, 

направленi на захист iнтересiв акцiонерiв Товариства, 

забезпечення ефективного здiйснення керiвництва поточною 

дiяльнiстю Товариства, скликання та проведення Загальних 

зборiв Товариства та прийняття вiдповiдних рiшень з питань, 

обов'язкових для розгляду на Загальних зборах, забезпечення 

безперебiйної роботи Товариства, а також забезпечення 

прибуткової роботи Товариства. Оцiнка дiяльностi Наглядової 

ради Товариства за 2021 рiк не проводилась. 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 



Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Тимчасово виконуючий 

обов'язки голови 

Правлiння - Дьячков 

Олександр Анатолiйович 

Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) Правлiння Товариства не 

розподiлено мiж членами Правлiння, оскiльки даний орган є 

колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює 

управлiння його поточною дiяльнiстю. Правлiння вирiшує всi 

питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом та 

рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших 

органiв Товариства. Детальна iнформацiя про функцiональнi 

обов'язки членiв Наглядової ради наведена у пунктi 9 

"Повноваження посадових осiб емiтента" роздiлу VII "Звiт 

керiвництва (звiт про управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї. 

Заступник голови 

Правлiння - Масюк Iрина 

Геннадiївна 

Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) Правлiння Товариства не 

розподiлено мiж членами Правлiння, оскiльки даний орган є 

колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює 

управлiння його поточною дiяльнiстю. Правлiння вирiшує всi 

питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом та 

рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших 

органiв Товариства. Детальна iнформацiя про функцiональнi 

обов'язки членiв Наглядової ради наведена у пунктi 9 

"Повноваження посадових осiб емiтента" роздiлу VII "Звiт 

керiвництва (звiт про управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї. 

Член Правлiння - Лукаш 

Iрина Миколаївна 

Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) Правлiння Товариства не 

розподiлено мiж членами Правлiння, оскiльки даний орган є 

колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює 

управлiння його поточною дiяльнiстю. Правлiння вирiшує всi 

питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом та 

рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших 

органiв Товариства. Детальна iнформацiя про функцiональнi 

обов'язки членiв Наглядової ради наведена у пунктi 9 

"Повноваження посадових осiб емiтента" роздiлу VII "Звiт 

керiвництва (звiт про управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї. 

Член Правлiння - 

Валiгурський Петро 

Миколайович 

Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) Правлiння Товариства не 

розподiлено мiж членами Правлiння, оскiльки даний орган є 

колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює 

управлiння його поточною дiяльнiстю. Правлiння вирiшує всi 



питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом та 

рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших 

органiв Товариства. Детальна iнформацiя про функцiональнi 

обов'язки членiв Наглядової ради наведена у пунктi 9 

"Повноваження посадових осiб емiтента" роздiлу VII "Звiт 

керiвництва (звiт про управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї. 

Член Правлiння - Галата 

Олександр Васильович 

Функцiональнi обов'язки (компетенцiю) Правлiння Товариства не 

розподiлено мiж членами Правлiння, оскiльки даний орган є 

колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює 

управлiння його поточною дiяльнiстю. Правлiння вирiшує всi 

питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом та 

рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших 

органiв Товариства. Детальна iнформацiя про функцiональнi 

обов'язки членiв Наглядової ради наведена у пунктi 9 

"Повноваження посадових осiб емiтента" роздiлу VII "Звiт 

керiвництва (звiт про управлiння)" цiєї рiчної iнформацiї. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Органiзацiйною формою роботи Правлiння є засiдання, якi 

проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на 

квартал. Протягом 2021 року Правлiння Товариства провело 69 

засiдань, на яких розглядалися питання, що вiднесенi чинним 

законодавством та Статутом Товариства до його компетенцiї. 

Серед основних питань, якi розглядалися Правлiнням Товариства 

у звiтному перiодi, були: 

-  органiзацiйнi питання скликання та проведення рiчних та 

позачергових загальних зборiв Товариства; 

-  внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 

- прийняття рiшень щодо списання, передачi в оренду та 

вiдчуження основних засобiв Товариства, у межах повноважень, 

наданих Наглядовою радою; 

-  надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, 

у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 

-  прийняття рiшень про надання Товариством благодiйної 

фiнансової допомоги; 

-  про органiзацiю проведення аудиту фiнансової звiтностi 

та iншi, якi вiднесенi до компетенцiї виконавчого органу 

Товариства. 

 

Засiдання Правлiння вважається правомочним, якщо в ньому 

бере участь бiльше половини його складу. Засiдання Правлiння 

вважається неправомочним, якщо на ньому одночасно вiдсутнi 

Голова Правлiння або особа, яка виконує його обов'язки, та 

заступник Голови Правлiння. 

Рiшення Правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв 

членiв Правлiння, якi беруть участь у засiданнi. На засiданнi 

Правлiння кожний член Правлiння має один голос. У разi рiвного 

розподiлу голосiв членiв Правлiння пiд час прийняття рiшень, 

Голова Правлiння має право вирiшального голосу. 

 



2021 

(мiсяць) Номери та дата проведення засiдань Правлiння 

Кiлькiсть засiдань 

Сiчень №604 вiд 04.01; №605 вiд 26.01                       2 

Лютий №606 вiд 03.02; №607 вiд 10.02; №608 вiд 11.02;  

        №609 вiд 23.02                                      4 

Березень №610 вiд 09.03; №611 вiд 11.03; №612 вiд 30.03; 

№613 вiд 30.03; №614 вiд 31.03                               5 

Квiтень №615 вiд 02.04; №616 вiд 05.04; №617 вiд 06.04; 

№618 вiд 09.04; №619 вiд 12.04; №621 вiд 15.04; №622 вiд 23.04

                                                             7 

Травень №623 вiд 14.05; №624 вiд 19.05; №625 вiд 21.05; 

№626 вiд 24.05; №627 вiд 27.05; №628 вiд 28.05                6 

Червень №629 вiд 04.06; №630 вiд 08.06; №631 вiд 11.06; 

№632 вiд 15.06; №633 вiд 16.06; 

№634 вiд 22.06; №635 вiд 23.06; №636 вiд 25.06                8 

Липень №637 вiд 05.07; №638 вiд 07.07; №639 вiд 08.07; 

№640 вiд 12.07; №641 вiд 15.07; №642 вiд 26.07                6 

Серпень №643 вiд 05.08; №644 вiд 10.08; №645 вiд 12.08; 

№646 вiд 16.08; №647 вiд 17.08; №648 вiд 25.08; №649 вiд 28.08; 

№650 вiд 30.08                                              8 

Вересень №651 вiд 02.09; №652 вiд 07.09; №653 вiд 08.09; 

№654 вiд 10.09; №655 вiд 10.09; №656 вiд 13.09; №657 вiд 13.09; 

№658 вiд 22.09; №659 вiд 23.09                               9 

Жовтень №660 вiд 04.10; №661 вiд 05.10; №662 вiд 21.10; 

№663 вiд 21.10; №664 вiд 28.10                               5 

Листопад №665 вiд 02.11; №666 вiд 10.11; №667 вiд 11.11; 

№668 вiд 18.11; №669 вiд 19.11                               5 

Грудень №670 вiд 01.12; №671 вiд 16.12; №672 вiд 20.12; 

№603 вiд 24.12.                                               4 

В с ь о г о: 69 

 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Оцiнка роботи Правлiння Товариства за 2021 рiк не проводилась. 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Система внутрiшнього контролю АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" (надалi за текстом - Товариство) 

являє собою полiтику i процедури, прийнятi управлiнським персоналом АТ "IНТЕРПАЙП 

НМТЗ" для досягнення цiлей щодо забезпечення ефективного ведення господарської дiяльностi, 

у тому числi дотримання полiтики системи управлiння, забезпечення збереження активiв, 

запобiгання шахрайству та помилкам, їх виявлення, забезпечення точностi i повноти облiкових 

записiв, забезпечення своєчасної пiдготовки достовiрної iнформацiї.  

До органiв, якi здiйснюють внутрiшнiй контроль належать Наглядова рада та Ревiзiйна комiсiя 

Товариства, якi дiють на пiдставi Статуту i затверджених загальними зборами Положень. 

 

Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 

Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, здiйснює 

управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.  



Метою дiяльностi Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв, 

забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, 

розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi 

Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства. 

Наглядова рада пiдконтрольна та пiдзвiтна Загальним зборам. 

До основних функцiй Наглядової ради належить:  

1) забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;  

2) здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;  

3) здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв 

посадових осiб Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих 

iнтересах та укладення угод з пов'язаними особами; 

4) здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння Товариством; 

5) запобiгання виникненню та врегулювання корпоративних конфлiктiв; 

6) забезпечення прозоростi своєї дiяльностi перед акцiонерами. 

Вищеперелiченi функцiї Наглядової ради направленi на виявлення, в тому числi, недолiкiв 

системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення.  

Наглядова рада повинна забезпечити функцiонування належної системи контролю, ефективне 

управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками, а також здiйснення стратегiчного контролю 

за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. 

Рiшення Наглядової ради, прийнятi в межах її компетенцiї, є обов'язковими для виконання 

членами Наглядової ради, Головою та членами Правлiння, структурними пiдроздiлами та 

працiвниками Товариства. 

 

Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi внутрiшнього контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства шляхом проведення перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та 

спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi. 

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. 

До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить:  

1) перевiрки стану виконання Правлiнням фiнансового плану Товариства;  

2) перевiрки стану виконання Правлiнням рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в частинi 

питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  

3) перевiрки вiдповiдностi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства положенням Статуту 

i рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;  

4) перевiрки своєчасностi та повноти здiйснення розрахункiв з бюджетом;  

5) перевiрки нарахування, своєчасностi та повноти виплати дивiдендiв;  

6) перевiрки вiдповiдностi чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштiв 

резервного капiталу Товариства та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок 

прибутку Товариства;  

7) перевiрки бухгалтерської документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  

8) перевiрки дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами у разi проведення Товариством 

додаткової емiсiї акцiй;  

9) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення 

резервiв для покращення економiчного стану Товариства i розробка рекомендацiй для органiв 

Товариства;  

10) аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам 

чинного законодавства;  

11) подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам та надання рекомендацiй на 

пiдставi цих звiтiв;  

12) прийняття рiшення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачерговi 

Загальнi збори у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".  



Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року та спецiальнi перевiрки.  

Спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводяться Ревiзiйною 

комiсiєю з власної iнiцiативи, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння та на 

вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками 

(власником) бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.  

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року та спецiальних перевiрок Ревiзiйна комiсiя готує висновок.   

Так, за результатами 2021 року Ревiзiйна комiсiя провела перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства. За пiдсумками перевiрки Ревiзiйна комiсiя зробила висновок /Протокол 

Ревiзiйної комiсiї вiд 16 сiчня 2022 року/, у якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження 

достовiрностi та повноти фiнансової звiтностi та консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства 

за 2021 рiк та факти не порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської 

дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.  

Також Ревiзiйна комiсiя, виконуючи функцiю Аудиторського комiтету, зробила Висновок 

/протокол Ревiзiйної комiсiї вiд 11.01.2022 року/ що аудиторська фiрма ТОВ "АФ 

"МIЛА-АУДИТ", яка проводила аудит фiнансової звiтностi АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" станом на 

31.12.2021 року, є незалежним в тому значеннi, яке надається даному поняттю у вiдповiдних 

нормативних актах та професiйних стандартах, а також вважає, що об'єктивнiсть 

вiдповiдального партнера з аудиту i членiв аудиторської групи не порушена.  

При здiйсненнi покладених на неї повноважень Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати 

скликання позачергових Загальних зборiв у разi:  

1) виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства;  

2) виявлення зловживань, вчинених посадовими особами органiв Товариства.  

 Рiшення Ревiзiйної комiсiї, прийнятi в межах її компетенцiї, є обов'язковими для виконання 

членами Ревiзiйної комiсiї, Головою та членами Наглядової ради та Правлiння Товариства, 

структурними пiдроздiлами та працiвниками Товариства. 

 

Також органiзацiйною структурою управлiння Товариства передбачено утворення i 

функцiонування: 

1) служби безпеки, дiяльнiсть якої направлена на виявлення, розслiдування випадкiв та 

пiдозр шахрайства, корупцiї; 

2) юридичного вiддiлу, який здiйснює контроль за дотриманням законiв та iнших 

нормативно- правових актiв на пiдприємствi. 

Серед основних заходiв щодо запобiгання випадкiв шахрайства слiд вiднести: 

- укладення договорiв з матерiально вiдповiдальними особами структурних пiдроздiлiв 

Товариства; 

- iнвентаризацiя активiв; 

- звiрки з контрагентами; 

- встановлення системи надання дозволiв i затверджень операцiй; 

- охорона об'єктiв; 

- встановлення пропускного режиму. 

Рiшення щодо порядку реєстрацiї складних чи незвичайних операцiй здiйснюються 

виконавчими органами Товариства в межах повноважень, що визначенi Статутом Товариства i 

локальними нормативно-правовими актами, якi дiють на пiдприємствi. 

В Товариствi функцiонує  комплексна  iнформацiйна система управлiння, яка включає в себе 

корпоративну електронну почту "Outlook", "LOTUSNotes", iнформацiйну систему "IТ 

Пiдприємство". 

До них встановленi паролi захисту несанкцiонованого проникнення, та неавторизованого 

внесення змiн та заходи по запобiганню втрати даних. 

Товариство дотримується стандартiв професiйної, дiлової етики та поведiнки персоналу, якi  



визначенi у Антикорупцiйнiй  програмi, правилах внутрiшнього  трудового 

розпорядку,колективному договорi, посадових iнструкцiях, якi спрямованi на зменшення 

стимулiв та спокус персоналу до нечесних, незаконних або неетичних дiй. 

Управлiнським персоналом  здiйснюється монiторинг  встановлених в Товариствi  заходiв 

котролю через: 

- систему оцiнювання  результатiв працi; 

- проведення  змiнно-зустрiчних  зборiв в структурних пiдроздiлах; 

- проведення щонедiльних очних рапортiв; 

- проведення кожного ранку, на початок робочого дня, селекторних нарад; 

- пропускну систему. 

Суттєвих змiн у системi внутрiшнього контролю протягом звiтного року не було. 

  

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  2 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та так так ні ні 



розміщення власних акцій 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
Статут. Кодекс корпоративного управлiння Товариства. 

Положення про вiдчуження основних засобiв Товариства. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про ні так так так ні 



акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні так так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так так так так так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

 

 

 

 

 

 



6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE 

LIMITED)(Кiпр)IНТЕРПАЙП 

ЛIМIТЕД (INTERPIPE 

LIMITED)(Кiпр) 

НЕ170535 90,389666 

2 Lindsell Enterprises Limited 

(Лiндселл Ентерпрайзиз Лiмiтед) 

(Кiпр) 

84892 6,291831 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

200 000 000 1 041 850 Пункт 10 роздiлу VI Прикiнцевих та 

перехiдних положень Закону 

України "Про депозитарну систему 

України" №5178-VI вiд 06.07.2012р. 

13.10.2014 

Опис Згiдно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцiй на 

1 499 442 шт. акцiй з них: 

1) власники цiнних паперiв, яким належить 1 041 850 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. 

2) Викупленi вiдповiдно до статтi 68 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" №514-VI вiд 17.09.2008р. власнi акцiї у кiлькостi 457 592 шт., 

на пiдставi частини 1 статтi 69-2 Закону, не враховуються у разi розподiлу 

прибутку, пiд час голосування та для визначення кворуму загальних 

зборiв. 

 

200 000 000 457 592 Пункт 1 статтi 69-2 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" 

№514-VI вiд 17.09.2008р.   

24.05.2021 

Опис Згiдно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцiй на 

1 499 442 шт. акцiй з них: 

1) власники цiнних паперiв, яким належить 1 041 850 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. 

2) Викупленi вiдповiдно до статтi 68 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" №514-VI вiд 17.09.2008р. власнi акцiї у кiлькостi 457 592 шт., 

на пiдставi частини 1 статтi 69-2 Закону, не враховуються у разi розподiлу 

прибутку, пiд час голосування та для визначення кворуму загальних 

зборiв. 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи - Голова та члени Наглядової ради, 

Голова та члени Правлiння, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї.   

Посадовi особи органiв Товариства повиннi володiти знаннями, квалiфiкацiєю та досвiдом, 

високими професiйними та моральними якостями, необхiдними для виконання своїх посадових 

обов'язкiв та мати бездоганну дiлову репутацiю. 

Посадовими особами органiв Товариства не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним 

законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських 

товариств, а саме народнi депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники 

центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, 

вiйськовослужбовцi, нотарiуси, посадовi особи органiв прокуратури, суду, Служби безпеки 

України, Нацiональної полiцiї України, державнi службовцi, крiм випадкiв, визначених Законом 

України "Про акцiонернi товариства". 

Посадовими особами органiв Товариства не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися 

певним видом дiяльностi, якщо Товариство провадить цей вид дiяльностi. Особи, якi мають 

непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не 

можуть бути посадовими особами органiв Товариства.  

Додаткових вимог щодо вiку, статi, освiти при обраннi посадових осiб Товариства не 

передбачено. 

Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 7 осiб. До складу Наглядової ради входять Голова, 



заступник Голови та члени Наглядової ради. 

Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв 

Товариства строком на три роки.  

Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. 

Повноваження членiв Наглядової ради дiйснi з моменту їх обрання Загальними зборами 

Товариства. 

Пiсля обрання з членом Наглядової ради укладається цивiльно-правовий чи трудовий договiр 

(контракт).  

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору 

(контракту), укладеного з ним. 

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її 

обраного кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi 

Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.  

Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень 

всiх членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках: 

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 

що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим; 

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, 

який є представником акцiонера.  

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.  

Голосування при обраннi членiв Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенiв для 

кумулятивного голосування.  

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть 

голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.  

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою 

виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного 

голосування. 

Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членiв Наглядової ради 

кiлькiсть кандидатiв у члени Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси, є меншою за 

встановлений склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого голосування вважається 

неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим. 

Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися 

обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, 

що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв, i результати такого голосування 

не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової 

ради, то рiшення за результатами такого голосування вважається неприйнятим, а склад 

Наглядової ради - несформованим. 

В разi не обрання Наглядової ради Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi 

Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради.  

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi.  

Заступник Голови Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою 

бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. 

Кiлькiсний склад Правлiння становить 7 осiб вiдповiдно до п.10.7 Статуту Товариства. По факту 

обрано 5 осiб. До складу Правлiння входять Голова Правлiння, заступник Голови та члени 

Правлiння. 



Голова та члени Правлiння обираються на невизначений строк.  

Повноваження Голови та членiв Правлiння дiйснi з моменту їх обрання Наглядовою радою. 

Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним 

прийняттям рiшення про обрання Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

його повноваження. 

Повноваження члена Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради.  

Пiсля обрання з Головою та кожним членом Правлiння укладається контракт.  

З припиненням повноважень Голови або члена Правлiння одночасно припиняється дiя 

контракту, укладеного з ним. 

Загальний термiн перебування на посадах Голови або члена Правлiння Товариства не 

обмежується. 

Якщо кiлькiсть членiв Правлiння стає менше половини вiд загальної кiлькостi, Наглядова рада 

Товариства протягом одного мiсяця має скликати засiдання Наглядової ради для обрання нових 

членiв Правлiння Товариства. 

Пiдставами припинення повноважень Голови або члена Правлiння можуть бути: 

1) власне бажання за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 

2) неможливiсть виконання обов'язкiв Голови або члена Правлiння за станом здоров'я; 

3) набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що 

виключає можливiсть виконання обов'язкiв Голови або члена Правлiння; 

4) смерть, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.  

Голова та члени Правлiння обираються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом 

Товариства та Положенням про Правлiння Товариства.  

Право висувати кандидатiв для обрання на посаду Голови та членiв Правлiння Товариства 

мають члени Наглядової ради Товариства шляхом подання вiдповiдних пропозицiй. Голова 

Правлiння може надавати Наглядовiй радi пропозицiї щодо обрання членiв Правлiння.  

Пропозицiя про висування кандидатiв для обрання до складу Правлiння подається  Наглядовiй 

радi Товариства. Пропозицiя повинна бути подана разом iз письмовою заявою кандидата про 

згоду на обрання Головою/членом Правлiння. 

Рiшення про обрання Голови та членiв Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв 

членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу 

голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшення, Голова Наглядової ради має право 

вирiшального голосу. 

Заступник Голови Правлiння обирається членами Правлiння з їх числа. Рiшення про обрання 

заступника Голови Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Правлiння, якi 

беруть участь у засiданнi Правлiння, i голос Голови Правлiння є вирiшальним при рiвностi 

голосiв. Правлiння має право в будь-який час переобрати заступника Голови Правлiння. 

На перiод тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння i заступника Голови Правлiння Наглядова 

рада призначає виконуючого обов'язки Голови Правлiння.  

 

Ревiзiйна комiсiя є органом, що здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 особи.  

До складу Ревiзiйної комiсiї входять Голова та 2 члени Ревiзiйної комiсiї. 

Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї 

обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа 

юридичних осiб - акцiонерiв. 

Ревiзiйна комiсiя обирається строком на три роки.  

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами.  

Повноваження представника акцiонера - члена Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту видачi йому 

довiреностi акцiонером - членом Ревiзiйної комiсiї та отримання Товариством письмового 

повiдомлення про призначення представника.  

Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревiзiйної комiсiї неодноразово. 



Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються у випадках, визначених чинним 

законодавством, цим Положенням та цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), 

що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. 

Пiдставами припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї можуть бути: 

1) власне бажання за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 

2) неможливiсть виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я; 

3) набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що 

виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї; 

4) смерть, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.  

З припиненням повноважень члена Ревiзiйної комiсiї одночасно припиняється дiя договору 

(контракту), укладеного з ним. 

Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень 

всiх членiв Ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв. 

Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.  

Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю 

членiв Ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. Ревiзiйна комiсiя має право в будь-який 

час переобрати Голову Ревiзiйної комiсiї.  

Право висувати кандидатiв для обрання до складу Ревiзiйної комiсiї мають акцiонери 

Товариства.  

Пропозицiя акцiонера повинна бути подана разом iз письмовою заявою кандидата про згоду на 

обрання членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.  

Рiшення про включення або вiдмову вiд включення кандидата до списку кандидатур для 

обрання до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства приймається Наглядовою радою, а в разi 

скликання позачергових Загальних зборiв Товариства на вимогу акцiонерiв у випадках, 

передбачених чинним законодавством України, - акцiонерами, якi цього вимагають, не пiзнiше 

нiж за чотири днi до дати проведення Загальних зборiв. 

Члени Ревiзiйної комiсiї вважаються обраними, а Ревiзiйна комiсiя вважається сформованою 

виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї шляхом 

кумулятивного голосування. 

В разi не обрання Ревiзiйної комiсiї Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати 

позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Ревiзiйної комiсiї.  

9) повноваження посадових осіб емітента 
Наглядова рада Товариства 

Права та обов'язки членiв Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, 

Статутом, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Положенням 

про Правлiння, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що 

укладається з членом органу управлiння Товариства.  

Члени Наглядової ради мають право: 

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 

копiї документiв дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

2) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; 

3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 

4) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради; 

5) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на 

засiданнi Наглядової ради Товариства;  

6) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числi 

за запрошенням осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради 

- також головувати на них; 

7) заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi 

Товариства;  



8) iнiцiювати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо скликання позачергових Загальних 

зборiв, проведення Ревiзiйною комiсiєю спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства, 

скликання засiдань Ревiзiйної комiсiї. 

У разi якщо членом Наглядової ради Товариства є особа, яка була Головою або членом 

Правлiння Товариства, така особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її 

повноважень як Голови або члена Правлiння вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора 

Товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства. 

Члени Наглядової ради зобов'язанi: 

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки i не можуть передавати власнi повноваження 

iншим особам;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Наглядової ради дотримуватись вимог чинного 

законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та 

вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Наглядової ради; 

4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря 

Наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин 

вiдсутностi; 

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової 

ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

6) iнформувати Товариство про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi правочину, щодо 

вчинення якого є заiнтересованiсть; 

7) надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складi регулярної та 

особливої iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про 

змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; 

8) завчасно готуватися до засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до 

засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, 

отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;  

9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, 

аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства 

вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Голова Наглядової ради: 

1) органiзує роботу Наглядової ради; 

2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, 

органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради та пiдписує їх;  

3) органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради 

до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими 

органами та посадовими особами органiв Товариства; 

4) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами органiв Товариства; 

5) укладає вiд iменi Товариства контракти з Головою та членами Правлiння Товариства. 

 

Заступник Голови Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою 

бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Наглядова рада має 

право в будь-який час переобрати заступника Голови Наглядової ради. 

Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради при його 

вiдсутностi або у разi неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв. 

 

 



Правлiння Товариства  

Голова Правлiння Товариства має наступнi повноваження i функцiї: 

1) здiйснює керiвництво поточними справами Товариства; 

2) без довiреностi здiйснює юридичнi дiї вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, 

в т.ч. представляє Товариство у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та 

мiсцевого самоврядування України та iнших держав, пiдприємствами, установами, 

органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами в 

Українi та за її межами; 

3) вчиняє вiд iменi Товариства правочини та укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства будь-якi 

договори (угоди), в т.ч. зовнiшньоекономiчнi, з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми 

договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами Товариства; 

4) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, 

виступає розпорядником коштiв та майна Товариства; 

5) надає на пiдставi довiреностi право юридичним та фiзичним особам здiйснювати, в межах 

вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства, дiї вiд iменi Товариства, укладати 

договори вiд iменi Товариства; 

6) вносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо кандидатур осiб для обрання їх до 

складу Правлiння; 

7) органiзує роботу Правлiння, забезпечує скликання засiдань Правлiння та головує на його 

засiданнях, забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння; 

8) забезпечує виконання рiшень Правлiння всiма структурними пiдроздiлами, службами i 

працiвниками Товариства; 

9) керує роботою з складання рiчного звiту Товариства, в тому числi органiзує роботу з 

пiдготовки звiту Правлiння Товариства; 

10) органiзує роботу Правлiння з виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, 

зобов'язань перед бюджетом i контрагентами;  

11) забезпечує пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй до юридичних i фiзичних осiб та 

позовних заяв; 

12) пiдписує з боку Товариства колективний договiр; 

13) органiзує забезпечення належних умов збереження майна Товариства i його рацiонального i 

дбайливого використання; 

14) затверджує локальнi нормативнi документи Товариства, якi регулюють поточну 

господарську дiяльнiсть Товариства (регламенти, iнструкцiї, тощо), за винятком внутрiшнiх 

нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв або 

Наглядової ради Товариства; 

15) приймає участь у розробцi та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани та 

оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю; 

16) забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства у порядку, 

встановленому чинним законодавством України; 

17) видає накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлює внутрiшнiй режим 

роботи в Товариствi, дає вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та 

штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй, представництв та 

вiдокремлених пiдроздiлiв; 

18) вiдповiдно до чинного законодавства України про працю приймає на роботу та звiльняє 

працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає 

(конкретизує) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймає 

будь-якi iншi кадровi рiшення (в т.ч. стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства;  

19) затверджує штатний розклад Товариства, посадовi iнструкцiї директорiв з напрямiв 

дiяльностi, головного iнженера, головного бухгалтера та керiвникiв структурних пiдроздiлiв, що 

безпосередньо пiдпорядкованi Головi Правлiння, та органiзацiйнi структури пiдроздiлiв 



Товариства; 

20) забезпечує створення сприятливих i безпечних умов працi для працiвникiв Товариства, 

дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; 

21) у разi необхiдностi, створює робочi групи, комiсiї Товариства; призначає персональний 

склад робочих груп, комiсiй Товариства; визначає порядок їх дiяльностi та делегує їм вiдповiднi 

повноваження; 

22) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзовує 

документообiг Товариства; 

23) пiдписує вiд iменi Товариства цивiльно-правовi чи трудовi договори (контракти) з членами 

Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї щодо виконання ними функцiй членiв Наглядової 

ради та членiв Ревiзiйної комiсiї на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв 

Товариства;  

24) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, згiдно з чинним 

законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства, у т.ч. за дорученням 

Загальних зборiв, Наглядової ради та Правлiння Товариства. 

 

Голова Правлiння може доручити вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, 

окремим членам Правлiння або керiвникам структурних пiдроздiлiв Товариства шляхом видання 

вiдповiдного акту (наказу) про делегування повноважень або надання довiреностi. При цьому 

керiвники структурних пiдроздiлiв Товариства не обов'язково повиннi бути членами Правлiння. 

Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством України, Статутом, 

Положенням про Правлiння, а також контрактом, що укладається з ними. 

Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень 

Правлiння, в т.ч. представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, 

пiдписувати договори, угоди та iншi документи, зокрема довiреностi; видавати накази та давати 

розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 

Голова Правлiння вправi самостiйно керувати поточними справами Товариства та вирiшувати 

питання дiяльностi Товариства, здiйснювати вiд iменi Товариства iншi дiї, за винятком 

вiднесених Статутом Товариства та чинним законодавством до компетенцiї iнших органiв 

Товариства. 

Право дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi, крiм Голови Правлiння, може бути надане 

окремим членам Правлiння спiльним рiшенням Правлiння i Наглядової ради. 

Iншi особи мають право здiйснювати дiї вiд iменi Товариства лише на пiдставi довiреностi, 

виданої Головою Правлiння, крiм випадку виконання членом Правлiння або заступником 

Голови Правлiння обов'язкiв Голови Правлiння в разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння. 

 

Члени Правлiння мають право:  

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 

копiї документiв дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;  

2) в межах визначених повноважень у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства;  

3) дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння, або наказу; 

4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;  

5) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється 

вiдповiдним контрактом, укладеним кожним iз них з Товариством; 

6) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на 

засiданнi Правлiння Товариства;  

7) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;  

8) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в тому числi 

за запрошенням осiб, якi скликають збори, а за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради 



- також головувати на них; 

9) iнiцiювати прийняття Правлiнням рiшення про звернення до Наглядової ради з вимогою щодо 

скликання позачергових Загальних зборiв, проведення Ревiзiйною комiсiєю спецiальних 

перевiрок дiяльностi Товариства, скликання засiдань Ревiзiйної комiсiї. 

Члени Правлiння зобов'язанi:  

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки i не можуть передавати власнi повноваження 

iншим особам;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, 

положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням 

Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, виданi Головою Правлiння Товариства; 

4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, 

що розглядаються, в тому числi в формi письмового опитування. Повiдомляти секретаря 

Правлiння про неможливiсть присутностi на засiданнi Правлiння не пiзнiше нiж за 3 (три) 

години до початку засiдання iз зазначенням причини;  

5) брати участь у засiданнi Наглядової ради Товариства на її вимогу;  

6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, 

особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

7) iнформувати Товариство про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi правочину, щодо 

вчинення якого є заiнтересованiсть; 

8) надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складi регулярної та 

особливої iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про 

змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; 

9) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах 

питань, що вiдносяться до повноважень такого члена Правлiння;  

10) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до 

засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, 

отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;  

11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства 

повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї 

компетенцiї. 

 

Ревiзiйна комiсiя Товариства  

Голова Ревiзiйної комiсiї головує на засiданнi Ревiзiйної комiсiї, органiзовує його проведення i 

несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю документообiгу Ревiзiйної комiсiї. В межах наданих йому 

повноважень Голова Ревiзiйної комiсiї:  

1) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них; 

2) органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї, в тому числi органiзовує ведення протоколiв засiдань 

Ревiзiйної комiсiї та здiйснює контроль за роботою Ревiзiйної комiсiї; 

3) пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї; 

4) видає та пiдписує витяги з протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 

5) доповiдає перед Загальними зборами, Наглядовою радою про результати проведених 

перевiрок; 

6) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та керiвниками Товариства; 

7) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. 

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право:  

1) вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї;  



2) брати участь у засiданнях Правлiння та Наглядової ради Товариства у випадках, 

передбачених чинним законодавством, Статутом або внутрiшнiми документами Товариства; 

3) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Ревiзiйної комiсiї; 

4) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на 

засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства;  

5) бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з 

правом дорадчого голосу, в тому числi за запрошенням осiб, якi скликають збори, а за наявностi 

вiдповiдного рiшення Наглядової ради - також головувати на них; 

6) заслуховувати звiти посадових осiб органiв Товариства з окремих питань дiяльностi 

Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:  

1) особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть 

передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Ревiзiйної комiсiї - юридичної особи 

- акцiонера;  

2) при здiйсненнi повноважень члена Ревiзiйної комiсiї дотримуватись вимог чинного 

законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi органами Товариства, в тому числi вказiвки i розпорядження, 

винесенi Головою Ревiзiйної комiсiї; 

4) особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї та висловлювати свою 

думку стосовно питань, що розглядаються. Завчасно повiдомляти Голову Ревiзiйної комiсiї про 

неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причин 

вiдсутностi; 

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної 

комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

6) iнформувати Товариство про наявнiсть у них заiнтересованостi у вчиненнi правочину, щодо 

вчинення якого є заiнтересованiсть; 

7) надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складi регулярної i 

особливої iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про 

змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; 

8) завчасно готуватися до засiдання Ревiзiйної комiсiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими 

до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, 

отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;  

9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню та 

аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства 

вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть 

викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне 

виконання покладених на них обов'язкiв. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
ЗВIТ  

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI  

щодо iнформацiї, наведеної  

у ЗВIТI ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  



"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

за 2021 рiк 

Акцiонерам та керiвництву  

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ  

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя) 

 

Iнформацiя про предмет завдання 

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо вiдповiдностi iнформацiї, 

наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини третьої статтi 127 Закону України "Про 

ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" у Звiтi про корпоративне управлiння 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

(далi - Товариство) за  рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 року, й включає: 

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

емiтента; 

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента; 

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

- опис повноважень посадових осiб емiтента. 

         

Застосовнi критерiї 

Критерiями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:  

o Закон України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" вiд 23.02.2006 року № 

3480-IV (iз змiнами i доповненнями); 

o Закон України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI (iз змiнами i 

доповненнями). 

Конкретна мета 

Оскiльки застосовнi критерiї визначенi у частинi третьої статтi 127 "Звiт керiвництва" Закону 

України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" розробленi Комiсiєю з 

регуляторними цiлями, попереджаємо, що iнформацiя з предмета завдання може не пiдходити 

для iншої мети. 

Вiдносна вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку 

систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдносна вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо iнформацiї про предмет перевiрки, а також 

перевiрка iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 

1-4 частини третьої статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi 

ринки".  

Ми виконали наше завдання з надання впевненостi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту 

завдання з надання впевненостi 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є 

аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї" (далi - МСЗНВ 3000). Цей стандарт 

вимагає вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для 

отримання достатнiх i прийнятних доказiв для того, щоб надати висновок, призначений 



пiдвищити ступiнь довiри користувачiв, iнших нiж вiдповiдальна сторона, до iнформацiї 

Товариства про корпоративне управлiння за вiдповiдними критерiями. 

Ми отримали розумiння iнформацiї про предмет та iнших обставин завдання, в мiрi, достатнiй 

для можливостi iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета 

завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у вiдповiдь на 

оцiненi ризики i достатньої впевненостi на пiдтримку свого висновку.  

Отримуючи розумiння iнформацiї з предмета завдання та iнших обставин завдання ми також 

отримали розумiння внутрiшнього контролю за пiдготовкою iнформацiї для предмета завдання 

доречного до завдання, що включало оцiнку конструкцiї тих заходiв контролю, якi є доречними 

до завдання.  

На основi свого розумiння ми iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення 

iнформацiї з предмета завдання, розробили й виконали процедури у вiдповiдь на оцiненi ризики 

та отримали достатню впевненiсть на пiдтримку свого висновку. 

Застосовнi вимоги контролю якостi 

Наша аудиторська фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту з контролю якостi 1 та 

вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану 

полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних 

вимог законодавчих та нормативних актiв.  

 

Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог 

Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики 

професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, 

об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та 

професiйної поведiнки. 

Перегляд виконаної роботи 

Виконана робота включала оцiнку прийнятностi застосовних критерiїв. 

Нами здiйснена перевiрка вiдповiдностi iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне 

управлiння та пiдтверджувальної iнформацiї, отриманої iз документiв, наданих Товариством, 

вiдповiдей керiвництва Товариства на запити, даних iз вiдкритих джерел, тощо, проведена 

шляхом спiвставлення (порiвняння) iнформацiї звiту про корпоративне управлiння та iнформацiї 

отриманої аудиторами iз рiзних джерел. 

В ходi перевiрки були використанi данi iз наступних джерел: 

- статут Товариства; 

- протоколи загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведених в 2021 роцi; 

- протоколи засiдань Наглядової ради Товариства, проведених в 2021 роцi; 

- перелiк акцiонерiв Товариства станом на 31.12.2021 року; 

- вiдповiдi на запити вiд практикуючого фахiвця; 

- письмовi запевнення вiд Товариства; 

- загальнодоступна iнформацiйна база даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку про ринок цiнних паперiв smida.gov.ua 

- єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та формувань 

usr.minjust.gov.ua; 

- сторiнка Товарисвта, в мережi iнтернет: https://nmpp.interpipe.biz. 

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказiв стосовно iнформацiї, 

наведеної у звiтi про корпоративне управлiння. Вибiр процедур залежав вiд нашого судження, 

включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень iнформацiї внаслiдок шахрайства або помилки. 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються 

складання звiту про корпоративне управлiння i документiв з метою розробки процедур, якi 

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю Товариства. 



Пiд час перевiрки iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, наведеної вiдповiдно до вимог 

пунктiв 1-4 частини третьої статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi 

товарнi ринки", нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що  дана 

iнформацiя, не пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах на основi критерiїв пунктiв 1-4 частини 

третьої статтi 127 Закону. 

Висновок  

На нашу думку, iнформацiя, яка наведена у Звiтi про корпоративне управлiння 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

за 2021 рiк пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах на основi критерiїв пунктiв 5-9 

частини третьої статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки". 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму  

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит"  

Код ЄДРПОУ 23504528 

Реєстрацiйнi данi Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя вiд 20.09.1995р. 

Мiсцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310. 

Фактичне мiсце розташування 04210, м. Київ, пр.-т  Г.Сталiнграда, буд.10А, корпус  2, 

кв.43. 

Юридична особа дiє на пiдставi: 

 Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 1037 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, 

E-mail: af.milaaudit@gmail.com 

Повне iм'я аудиторiв iз завдання з надання впевненостi - Воронiна Олена Олександрiвна, 

сертифiкат №007574, номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi -  

102576 

 - Яковенко Снежанна Олегiвна, сертифiкат №005843, номер реєстрацiї у Реєстрi 

аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi -  101244 

            Аудитор                                          ____________________ О.О. 

Воронiна 

      (сертифiкат №007574, номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi -  102576) 

 

Директор аудиторської фiрми 

ТОВ "Аудиторська фiрма  

"Мiла-аудит"                            __________________Л.М. Гавриловська  

 (сертифiкат №003633, номер реєстрацiї  

 у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 101236) 

 

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталiнграда, буд.10А, корп.2, кв.43 

18 сiчня 2022 р. 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Товариство не є фiнансовою установою. 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД 

(INTERPIPE LIMITED) 

НЕ 170535 1065, Кiпр, Нiкосiя, 

Мiкiнон, 8 

180 779 333 90,389666 180 779 333 0 

Lindsell Enterprises 

Limited/Лiндселл Ентерпрайзиз 

Лiмiтед 

84892 2025, Кiпр, Нiкосiя, 

Вергiнас 5, Молл оф 

Сайпрус - Аннекс 3 

12 583 663 6,291831 12 583 663 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Фiзичних осiб, якi б володiли 5 та бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства не 

має 

0 0 0 0 

Усього 193 362 996 96,681497 193 362 996 0 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної 

пропозиції та/або допуску до 

торгів на фондовій біржі в 

частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

200 000 000 0,25 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається 

однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: 

1) участь в управлiннi Товариством; 

2) отримання дивiдендiв; 

3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або 

вартостi частини майна Товариства; 

4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства в 

обсязi i в порядку, визначеному законодавством України, Статутом та 

внутрiшнiми документами Товариства;  

5) переважне право на придбання простих акцiй додаткової емiсiї у 

процесi їх розмiщення Товариством (крiм випадку прийняття загальними 

зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, 

встановленому законодавством. 

Кожний акцiонер Товариства має право вимагати здiйснення 

обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцiй, у 

випадках, визначених статтею 68 Закону України "Про акцiонернi 

товариства".  

Товариство протягом не бiльше як 5-ти робочих днiв пiсля прийняття 

загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги 

обов'язкового викупу акцiй, повiдомляє акцiонерiв, якi мають право 

вимагати обов'язкового викупу акцiй, про таке право шляхом 

розмiщення повiдомлення на власному веб-сайтi або у iнший спосiб, 

встановлений Наглядовою радою, iз зазначенням iнформацiї, визначеної 

статтею 69 Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Акцiонери зобов'язанi: 

1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 

2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства; 

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi 

пов'язанi з майновою участю;  

4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi 

Статутом Товариства;  

5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  

Акцiонери Товариства можуть мати й iншi права та обов'язки, 

передбаченi чинним законодавством та Статутом. 

Нi 

Примітки: 

 





XI. 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 

бездокумента

рна іменна 

Електронні 

іменні 

0,25 200 000 0

00 

50 000 000 100 

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.  

Вiдбулися наступнi змiни у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу: вiдповiдно до положень статтi 68 Закону України "Про акцiонернi товариства" 

здiйснено обов'язковий викуп Товариством акцiй на вимогу акцiонерiв, якi подали до Товариства письмовi вимоги про обов'язковий викуп належних 

їм акцiй, за результатами голосування на рiчних загальних зборах АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" вiд 17 листопада 2020 року. У встановлений чинним 

законодавством термiн, за цiною викупу, зазначеною в повiдомленнi про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, що належать акцiонеру, було 

викуплено 413 300 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 103 325,00 грн., загальною вартiстю викупу 504 226,00 грн. 

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). 

 



6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду 

№ 

з/п 

Дата 

зарахування 

/ списання 

акцій на 

рахунок / з 

рахунку 

емітента 

Вид дії 

викуп/ 

набуття 

іншим 

чином/ 

продаж/ 

анулювання 

Кількість 

акцій, що 

викуплено/ 

набуто 

іншим 

чином 

/продано/ 

анульовано 

(шт.) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Дата 

реєстрації 

випуску 

акцій, що 

викуплено/ 

набуто 

іншим чином 

/продано/ 

анульовано 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску акцій, 

що викуплено/ 

набуто іншим 

чином /продано/ 

анульовано 

Найменування органу, що зареєстрував 

випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим 

чином /продано/ анульовано 

Частка від 

статутного 

капіталу (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 24.05.2021 викуп 369 575 0,25 11.05.2010 172/1/10 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

0,1848 

Опис 

Вiдповiдно до положень статей 68 та 69 Закону України "Про акцiонернi товариства" здiйснено обов'язковий викуп Товариством акцiй на 

вимогу акцiонерiв, якi подали до Товариства письмовi вимоги про обов'язковий викуп належних їм акцiй, за результатами голосування на 

рiчних загальних зборах АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" вiд 23 квiтня 2021 року.Проти прийняття рiшення, передбаченого статтею 68 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", голосувало 4 (чотири) акцiонера, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ", якi були проведенi 23 квiтня 2021 року.Загальна кiлькiсть належних таким акцiонерам акцiй становить 457 592 

шт.Загальна номiнальна вартiсть належних таким акцiонерам акцiй - 114 398 грн.Рiчними загальними зборами Товариства 23 квiтня 2021 

року рiшення про змiну типу товариства не приймалось.Акцiонери, якi звернулись до Товариства з вимогою про викуп акцiй за 

результатами голосування на рiчних загальних зборах АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" вiд 23 квiтня 2021 року та акцiї яких не були викупленi 

Товариством, вiдсутнi.До Товариства з вимогою про викуп акцiй звернулось 4 (чотири) акцiонера з числа акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у рiчних загальних зборах АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", якi були проведенi 23 квiтня 2021 року, та голосували "ПРОТИ" питань 

порядку денного, передбачених статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства", а саме, №11 "Про схвалення та затвердження 

значних правочинiв, вчинених Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ", щодо 

поставки Товариству металопродукцiї", № 12 "Схвалення та затвердження значного правочину, вчиненого Товариством з ПУБЛIЧНИМ 

АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" щодо надання Товариством поруки", та №14 "Схвалення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть".Загальна кiлькiсть акцiй, якi були викупленi Товариством у цих акцiонерiв, 

становить 457 592 штук загальною номiнальною вартiстю 114 398 грн.Цiна викупу акцiї - 1,25 грн.Один з акцiонерiв Товариства голосував 

проти прийняття рiшення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства". Загальна кiлькiсть належних цьому 

акцiонеру акцiй - 369 575 (триста шiстдесят дев'ять тисяч п'ятсот сiмдесят п'ять) штук загальною номiнальною вартiстю - 92 393,75 грн. 

Товариством було викуплено 369 575 штук акцiй загальною номiнальною вартiстю 92 393,75 грн. в акцiонера, який звернувся до 

Товариства з вимогою про викуп акцiй на пiдставi того, що цей акцiонер голосував проти прийняття рiшення, передбаченого статтею 68 

Закону України "Про акцiонернi товариства". Цiна викупу акцiї склала 1,25 грн. (одна гривня 25 копiйок) за акцiю. Дата договору 

купiвлi-продажу (обов'язкового викупу акцiй) цiнних паперiв - 21 травня 2021 року. Оплата акцiй Товариством здiйснена 31 травня 2021 

року.Товариство протягом року з дати закiнчення встановленого строку викупу акцiй, здiйсненого вiдповiдно до статтi 68 Закону України 

"Про акцiонернi товариства", має намiр здiйснити продаж таких акцiй. 

 

 



2 24.05.2021 викуп 79 000 0,25 11.05.2010 172/1/10 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

0,0395 

Опис 

Вiдповiдно до положень статей 68 та 69 Закону України "Про акцiонернi товариства" здiйснено обов'язковий викуп Товариством акцiй на 

вимогу акцiонерiв, якi подали до Товариства письмовi вимоги про обов'язковий викуп належних їм акцiй, за результатами голосування на 

рiчних загальних зборах АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" вiд 23 квiтня 2021 року.Проти прийняття рiшення, передбаченого статтею 68 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", голосувало 4 (чотири) акцiонера, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ", якi були проведенi 23 квiтня 2021 року.Загальна кiлькiсть належних таким акцiонерам акцiй становить 457 592 

шт.Загальна номiнальна вартiсть належних таким акцiонерам акцiй - 114 398 грн.Рiчними загальними зборами Товариства 23 квiтня 2021 

року рiшення про змiну типу товариства не приймалось.Акцiонери, якi звернулись до Товариства з вимогою про викуп акцiй за 

результатами голосування на рiчних загальних зборах АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" вiд 23 квiтня 2021 року та акцiї яких не були викупленi 

Товариством, вiдсутнi.До Товариства з вимогою про викуп акцiй звернулось 4 (чотири) акцiонера з числа акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у рiчних загальних зборах АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", якi були проведенi 23 квiтня 2021 року, та голосували "ПРОТИ" питань 

порядку денного, передбачених статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства", а саме, №11 "Про схвалення та затвердження 

значних правочинiв, вчинених Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ", щодо 

поставки Товариству металопродукцiї", № 12 "Схвалення та затвердження значного правочину, вчиненого Товариством з ПУБЛIЧНИМ 

АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" щодо надання Товариством поруки", та №14 "Схвалення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть".Загальна кiлькiсть акцiй, якi були викупленi Товариством у цих акцiонерiв, 

становить 457 592 штук загальною номiнальною вартiстю 114 398 грн.Цiна викупу акцiї - 1,25 грн.Один з акцiонерiв Товариства голосував 

проти прийняття рiшення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства". Загальна кiлькiсть належних цьому 

акцiонеру акцiй - 79 000 (сiмдесят дев'ять тисяч) штук загальною номiнальною вартiстю - 19 750,00 грн. Товариством було викуплено 79 

000 штук акцiй загальною номiнальною вартiстю 19 750,00 грн. в акцiонера, який звернувся до Товариства з вимогою про викуп акцiй на 

пiдставi того, що цей акцiонер голосував проти прийняття рiшення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Цiна викупу акцiї склала 1,25 грн. (одна гривня 25 копiйок) за акцiю. Дата договору купiвлi-продажу (обов'язкового викупу 

акцiй) цiнних паперiв - 21 травня 2021 року. Оплата акцiй Товариством здiйснена 03 червня 2021 року.Товариство протягом року з дати 

закiнчення встановленого строку викупу акцiй, здiйсненого вiдповiдно до статтi 68 Закону України "Про акцiонернi товариства", має намiр 

здiйснити продаж таких акцiй. 

3 25.05.2021 викуп 1 700 0,25 11.05.2010 172/1/10 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

0,0009 

Опис 

Вiдповiдно до положень статей 68 та 69 Закону України "Про акцiонернi товариства" здiйснено обов'язковий викуп Товариством акцiй на 

вимогу акцiонерiв, якi подали до Товариства письмовi вимоги про обов'язковий викуп належних їм акцiй, за результатами голосування на 

рiчних загальних зборах АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" вiд 23 квiтня 2021 року.Проти прийняття рiшення, передбаченого статтею 68 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", голосувало 4 (чотири) акцiонера, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ", якi були проведенi 23 квiтня 2021 року.Загальна кiлькiсть належних таким акцiонерам акцiй становить 457 592 

шт.Загальна номiнальна вартiсть належних таким акцiонерам акцiй - 114 398 грн.Рiчними загальними зборами Товариства 23 квiтня 2021 

року рiшення про змiну типу товариства не приймалось.Акцiонери, якi звернулись до Товариства з вимогою про викуп акцiй за 

результатами голосування на рiчних загальних зборах АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" вiд 23 квiтня 2021 року та акцiї яких не були викупленi 

Товариством, вiдсутнi.До Товариства з вимогою про викуп акцiй звернулось 4 (чотири) акцiонера з числа акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у рiчних загальних зборах АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", якi були проведенi 23 квiтня 2021 року, та голосували "ПРОТИ" питань 

порядку денного, передбачених статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства", а саме, №11 "Про схвалення та затвердження 

значних правочинiв, вчинених Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ", щодо 



поставки Товариству металопродукцiї", № 12 "Схвалення та затвердження значного правочину, вчиненого Товариством з ПУБЛIЧНИМ 

АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" щодо надання Товариством поруки", та №14 "Схвалення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть".Загальна кiлькiсть акцiй, якi були викупленi Товариством у цих акцiонерiв, 

становить 457 592 штук загальною номiнальною вартiстю 114 398 грн.Цiна викупу акцiї - 1,25 грн.Один з акцiонерiв Товариства голосував 

проти прийняття рiшення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства". Загальна кiлькiсть належних цьому 

акцiонеру акцiй - 1 700 (одна тисяча сiмсот) штук загальною номiнальною вартiстю - 425,00 грн. Товариством було викуплено 1 700 штук 

акцiй загальною номiнальною вартiстю 425,00 грн. в акцiонера, який звернувся до Товариства з вимогою про викуп акцiй на пiдставi того, 

що цей акцiонер голосував проти прийняття рiшення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства". Цiна викупу 

акцiї склала 1,25 грн. (одна гривня 25 копiйок) за акцiю. Дата договору купiвлi-продажу (обов'язкового викупу акцiй) цiнних паперiв - 21 

травня 2021 року. Оплата акцiй Товариством здiйснена 28 травня 2021 року.Товариство протягом року з дати закiнчення встановленого 

строку викупу акцiй, здiйсненого вiдповiдно до статтi 68 Закону України "Про акцiонернi товариства", має намiр здiйснити продаж таких 

акцiй. 

4 25.05.2021 викуп 7 317 0,25 11.05.2010 172/1/10 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

0,0037 

Опис 

Вiдповiдно до положень статей 68 та 69 Закону України "Про акцiонернi товариства" здiйснено обов'язковий викуп Товариством акцiй на 

вимогу акцiонерiв, якi подали до Товариства письмовi вимоги про обов'язковий викуп належних їм акцiй, за результатами голосування на 

рiчних загальних зборах АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" вiд 23 квiтня 2021 року.Проти прийняття рiшення, передбаченого статтею 68 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", голосувало 4 (чотири) акцiонера, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ", якi були проведенi 23 квiтня 2021 року.Загальна кiлькiсть належних таким акцiонерам акцiй становить 457 592 

шт.Загальна номiнальна вартiсть належних таким акцiонерам акцiй - 114 398 грн.Рiчними загальними зборами Товариства 23 квiтня 2021 

року рiшення про змiну типу товариства не приймалось.Акцiонери, якi звернулись до Товариства з вимогою про викуп акцiй за 

результатами голосування на рiчних загальних зборах АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" вiд 23 квiтня 2021 року та акцiї яких не були викупленi 

Товариством, вiдсутнi.До Товариства з вимогою про викуп акцiй звернулось 4 (чотири) акцiонера з числа акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у рiчних загальних зборах АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", якi були проведенi 23 квiтня 2021 року, та голосували "ПРОТИ" питань 

порядку денного, передбачених статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства", а саме, №11 "Про схвалення та затвердження 

значних правочинiв, вчинених Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ", щодо 

поставки Товариству металопродукцiї", № 12 "Схвалення та затвердження значного правочину, вчиненого Товариством з ПУБЛIЧНИМ 

АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" щодо надання Товариством поруки", та №14 "Схвалення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть".Загальна кiлькiсть акцiй, якi були викупленi Товариством у цих акцiонерiв, 

становить 457 592 штук загальною номiнальною вартiстю 114 398 грн.Цiна викупу акцiї - 1,25 грн.Один з акцiонерiв Товариства голосував 

проти прийняття рiшення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства". Загальна кiлькiсть належних цьому 

акцiонеру акцiй - 7 317 (сiм тисяч триста сiмнадцять) штук загальною номiнальною вартiстю - 1 829,25 грн. Товариством було викуплено 7 

317 штук акцiй загальною номiнальною вартiстю 1 829,25 грн. в акцiонера, який звернувся до Товариства з вимогою про викуп акцiй на 

пiдставi того, що цей акцiонер голосував проти прийняття рiшення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Цiна викупу акцiї склала 1,25 грн. (одна гривня 25 копiйок) за акцiю. Дата договору купiвлi-продажу (обов'язкового викупу 

акцiй) цiнних паперiв - 21 травня 2021 року. Оплата акцiй Товариством здiйснена 31 травня 2021 року.Товариство протягом року з дати 

закiнчення встановленого строку викупу акцiй, здiйсненого вiдповiдно до статтi 68 Закону України "Про акцiонернi товариства", має намiр 

здiйснити продаж таких акцiй. 

 



10. 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 

ідентифікаційний 

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 50 000 000 198 500 558 1 499 442 0 

Опис: 

Згiдно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцiй на 1 499 442 штук акцiй, з них: 

1) власники цiнних паперiв, яким належить 1 041 850 штук 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 13.10.2014 року не враховуються при визначеннi кворуму та при 

голосуваннi в органах емiтента. 

2) викупленi вiдповiдно до статтi 68 Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд 17.09.2008р. власнi акцiї у кiлькостi 457 592 шт., на пiдставi частини 1 статтi 

69-2 Закону, не враховуються у разi розподiлу прибутку, пiд час голосування та для визначення кворуму загальних зборiв. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 312 324 644 696 0 0 312 324 644 696 

  будівлі та споруди 167 095 401 011 0 0 167 095 401 011 

  машини та обладнання 125 212 208 401 0 0 125 212 208 401 

  транспортні засоби 9 293 11 196 0 0 9 293 11 196 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 10 724 24 088 0 0 10 724 24 088 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 312 324 644 696 0 0 312 324 644 696 

Опис 

Ефективне використання основних виробничих фондiв впливає на 

виконання плану виробництва продукцiї та зниження її собiвартостi. На 

початок 2021 року первiсна вартiсть основних засобiв становила 761 

884 тисячi гривень, знос 449 560 тисяч гривень.  

За 2021рiк вибуло основних засобiв на суму 88 270 тисяч гривень, 

зносу вiдповiдно на 70 145 тисяч гривень. Нарахована амортизацiя 

основних засобiв становить 51 739 тисяч гривень. На кiнець 2021 року 

первiсна  вартiсть основних засобiв склала 657 782 тисячi гривень, 

сума зносу  13 086 тисяч гривень.  

Робочi машини i устаткування є найбiльш активною частиною 

основних виробничих фондiв, що визначає розмiр i технiчний рiвень 

виробництва, а їхня частка в загальнiй вартостi основних фондiв склала 

32,33%.  

До основних засобiв вiдносяться  матерiальнi активи, якi Товариство 

використовує у процесi виробництва або поставки товарiв i надання 

послуг, надання в оренду або здiйснення адмiнiстративних i 

соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного 

використання яких бiльше одного року. Основнi засоби було 

переоцiнено у 2021 роцi. 

Майно Товариства складається з основних фондiв та обiгових коштiв, а 

також цiнностей, вартiсть яких вiдображена в балансi Товариства.  

Товариство є власником:  

- майна, переданного йому засновниками;  

- майна, одержаного в результатi його фiнансово-господарської 

дiяльностi;  

- одержаних доходiв;  

- iншого майна, набутого на пiдставах, не заборонених законодавством.  

Товариство здiйснює володiння, користування i розпорядження своїм 

майном у вiдповiдностi з цiлями своєї дiяльностi.  

Прийняття рiшень про вiдчуження основних засобiв  Товариства,  

списання основних засобiв, про заставу корпоративних прав,  основних 



засобiв та iншого майна, що належить Товариству, вiдноситься до 

компетенцiї Наглядової ради АТ. Офiснi та складськi примiщення, що 

використовуються Товариством  для здiйснення своєї 

фiнансово-господарської дiяльностi, є його власнiстю. Виробничi 

потужностi Товариства є його власнiстю.  

До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство 

використовує  у процесi виробництва або поставки товарiв  i надання 

послуг, надання в оренду або здiйснення адмiнiстративних i 

соцiально-культурних  функцiй, очiкуваний строк корисного 

використання яких бiльше одного року.  

Основнi засоби вiдображенi в балансi по переоцiненiй i залишковiй 

вартостi.  

У бухгалтерському облiку необоротнi активи розподiленi по групах: 

- будинки, споруди i передавальнi пристрої; 

- машини та обладнання; 

- транспортнi засоби; 

- iнструменти, прилади, iнвентар; 

- багаторiчнi насадження; 

- iншi основнi засоби. 

Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства по 

первiснiй вартостi. Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв 

складається з придбання, а також витрат, безпосередньо пов'язаних з 

приведенням активу в робочий стан.  

Товариство використовує прямолiнiйний метод нарахування 

амортизацiї, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням 

вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод часу використання 

об'єкта основних засобiв. Очiкуваний термiн корисного використання 

об'єктiв основних засобiв складає вiд 1 до 30 рокiв. 

Вирахування зносу з первiсної вартостi переоцiнюваних основних 

засобiв становить -418 068 тис. грн.  

Дооцiнка за рахунок сум, що компенсують зменшення вартостi активу 

вiдображеного у збитках минулих переоцiнок i вiдображена у сладi 

прибутку становить - 18 578 тис. грн. Уцiнка, що компенсує збiльшення 

вартостi основних засобiв, вiдображеної в минулих переоцiнках i 

вiдображена у складi витрат становить 37 670 тис. грн. Збiльшення 

вартостi основних засобiв за рахунок власного капiталу - 394 509 тис. 

грн, зменшення вартостi основних засобiв за рахунок зменшення 

власного капiталу(капiтал в дооцiнках) становить 10 808тис грн. Сума 

вiдтермiнованих податкових зобовязань по переоцiнцi основних засобiв 

становить  81 931тис.грн.  

Збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв в звiтному перiодi 

не визнавались. 

Амортизацiйнi нарахування за кожний перiод визнаються  у  прибутку 

чи збитку. 

Метод амортизацiї протягом 2020 р. та 2021 р. не змiнювався. 

Товариство не має основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi 

чинним законодавством обмеження прав власностi. 

В 2021 роцi Товариством основнi засоби в заставу не надавались.  

Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi. 

Основнi засоби, переданi в операцiйну оренду станом на 31.12.2021 

року складають 2 622 тис грн.  

Основнi засоби  класифiкованi  як утримуванi для продажу чи 

включенi до лiквiдацiйної групи, класифiкованої як утримувана для 

продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 - вiдсутнi.  Вартiсть основних засобiв, 

що тимчасово не використовуються - вiдсутня. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

962 860 485 405 

Статутний капітал (тис.грн) 50 000 50 000 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

50 000 50 000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проводився вiдповiдно методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Стандартом МСФЗ 1 "Надання 

фiнансової звiтностi". Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: 

Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Необоротнi активи, утримуванi 

для продажу,та групи ви буття - Довгостроковi зобов'язання i забезпечення - Поточнi 

зобов'язання i забезпечення - Зобовязання, пов'язанi з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття. 

1.1 Необоротнi активи (код рядка балансу -Ф1, далi -р): 2 020   2 021 

 Нематерiальнi активи(залишкова вартiсть)   р.1000 1 977   1 319 

 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї            р.1005 25 597   37 609 

 Основнi засоби                                р.1010 312 324  644 696 

 Вiдстроченi податковi активи                 р.1045 126 770   106 660 

 Усього за роздiлом  1.1                       р.1095  466 668  790 284 

1.2 Оборотнi активи (роздiл 2 балансу):   

 Запаси                                         р.1100 199 153   356 083 

 Дебiторська заборгованiсть: р.1125; р1130; р.1135; р.1155  

                                                                1 551 133  1 600 027 

 Грошi та їх еквiваленти                       р.1165  52 743    194 459 

 Iншi оборотнi активи                         р.1190  4 218     5 863 

 Усього за роздiлом  1.2                      р.1195   1 807 247  2 154 411 

1.3 Необоротнi активи утримуванi для продажу,та групи вибуття                                                      

р.1200 - - 

2 До складу зобов'язань, що приймаються  до розрахунку,включаються: 

  

2.1 Довгостроковi зобов'язання i забезпечення: р.1500,р.1505,р1515  

                                                                  973 296    1 020 689  

3      Поточнi зобов'язання   

 За товари роботи послуги                    р.1615   374 686     482 568 

 За розрахунками з бюджетом                р. 1620 3 042       2 778 

 Розрахунки зi страхування                   р.1625 1 354       1 713 

 Розрахунки з оплати працi                   р. 1630 7 038       8 154 

 Розрахунки за одержаними авансами        р. 1635   21 481       11 034 

 Розрахунки з учасниками                    р. 1640  1 377        1 377 

 Поточнi забезпечення                        р.1660  27 575       26 393 

 Iншi поточнi забезпечення                   р.1690 378 661       427 129 

 Усього за роздiлом  3                        р.1695 815 214      961 146 

4 Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами ,утримуваними для продажу за 

групами вибуття      р.1700                                  -          - 

 

3. Визначення вартостi чистих активiв  АТ за звiтний перiод проводиться за формулою: 

Чистi активи = (1.1 + 1.2 + 1.3) - (2.1 + 3). =(790 284 + 2 154 411) - (1 020 689 + 961 146) = 

2 944 695 - 1 981 835  = 962 860 > 50 000 

4. Визначення вартостi чистих активiв  АТ за попереднiй перiод проводиться за 

формулою: Чистi активи = (1.1 + 1.2 + 1.3) - (2.1 + 3). =(466 668 + 1 807 247) - (973 296 + 

815 214) = 2 273 915  - 1 788 510  = 485 405> 50 000 

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного (складеного) 

капiталу. Вимоги п.3. ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

 



 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

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 

-  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

-  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

-  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

-  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

-  0 X  

-  0 X  

Податкові зобов'язання X 2 778 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1 897 126 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1 899 904 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 - 2 778 тис грн. Iншi зобов'язання 

включають в себе: кредиторську заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги - 482 568 тис грн., з одержаних авансiв - 11 

034 тис грн., з оплати працi - 8 154 тис. грн., iншi 

довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 896 330 тис. грн., 

пенсiйнi  зобов'язання - 42 428 тис. грн., iншi  - 456 612 тис. 

грн. 

 

 

 

 

 



 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04070, Україна, Київська обл., 

Шевченкiвський р-н, Київ, Тропiнiна, 

7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Обслуговування випуску цiнних 

паперiв АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" 

здiйснюється на пiдставi Договору про 

обслуговування випускiв цiнних 

паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ФОНД-МАРКЕТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34412655 

Місцезнаходження 01033, Україна, Київська обл., 

Печерський р-н, Київ, Саксаганського, 

36-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 263418 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 498-53-74 

Факс (044) 495-67-99 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Обслуговування рахункiв у цiнних 

паперах власникiв акцiй Товариства 

здiйснюється зберiгачем на пiдставi 

Договору про вiдкриття рахункiв у 

цiнних паперах. 

 

 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 36184092 

Місцезнаходження 01004, Україна, Київська обл., 

Печерський р-н, Київ, Шовковична, 

42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

667 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.09.2018 

Міжміський код та телефон (044) 495-74-74 

Факс (044) 495-74-73 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 

професiйну дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 

на фондовому ринку 

Опис На пiдставi укладеного Договору 

№177/L вiд 15.05.2012 року 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 АТ "Українська бiржа" 

(пiдтримання цiнних паперiв у 

Бiржовому Списку). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"МIЛА-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23504528 

Місцезнаходження 04210, Україна, Київська обл., Київ, пр. 

Героїв Сталiнграда, буд. 26, кв. 310 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1037 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2022 

Міжміський код та телефон (067) 107-06-08 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту 

Опис Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "МIЛА-АУДИТ" провело 

аудиторську перевiрку повного пакету 

консолiдованої фiнансової звiтностi АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ", окремої 

фiнансової звiтностi Товариства за 2021 



рiк. Суб'єкт господарювання 

включений до Реєстру аудиторських 

фiрм та аудиторiв рiшенням 

Аудиторської палати України вiд 

23.02.2001 року № 99. 

Свiдоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв  АПУ 

№1037,виданого рiшенням 

Аудиторськоi палати Украiни №99 вiд 

23.02.2001 р. 

Договiр № 05/07/21  про проведення 

аудиту вiд 15.07.2021р. щодо надання 

послуг з аудиту фiнансової звiтностi 

Товариства за  2021 рiк.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., 

Голосiївський р-н, Київ, Антоновича, 

51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Юридична особа, що надає 

iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку 

Опис На пiдставi укладеного договору про 

надання послуг з 

iнформацiйно-технiчної пiдтримки № 

2014/IТП-02167 вiд 22.01.2014 року 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" надає АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ" послуги з 

iнформацiйно-технiчної пiдтримки з 

метою розмiщення iнформацiї у 

Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi 

даних НКЦПФР про ринок цiнних 

паперiв на веб-сайтi 

http://stockmarket.gov.ua. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВУСО" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31650052 



Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., 

Голосiївський р-н, Київ, Казимира 

Малевича, буд. 31 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №293895 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.07.2014 

Міжміський код та телефон (044) 500-37-73 

Факс (044) 500-37-73 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних 

засобiв 

Опис Договiр № 16469844-24-10-00  вiд 

27.05.2021року обов'язкового 

страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв. 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "Страхова Компанiя 

"ПРОВIДНА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23510137 

Місцезнаходження 03049, Україна, Київська обл., 

Солом'янський р-н, Київ, 

Повiтрофлотський проспект, 25 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №520922 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.02.2010 

Міжміський код та телефон (044) 284-10-30 

Факс (044) 284-10-30 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може 

бути заподiяно пожежами та аварiями 

на об'єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти та об'єкти 

Опис Договiр № 44/4400029/9096/21 вiд 

05.03.2021 року договiр обов'язкового 

страхування цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єктiв господарювання за шкоду, яка 

може бути заподiяна пожежами та 

аварiями на об'єктах пiдвищеної 

небезпеки, включаючи  

пожежовибухо-небезпечнi об'єкти та 

об'єкти, господарська дiяльнiсть на 

яких може призвести. 



 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СОДЕЛЬ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37734085 

Місцезнаходження 51200, Україна, Дніпропетровська обл., 

Новомосковський р-н, Новомосковськ, 

Сучкова, буд. 52, офiс 304 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

887/18 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.11.2018 

Міжміський код та телефон (096) 772-87-04 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, 

геологiї та геодезiї, надання послуг 

технiчного консультування в цих 

сферах 

Опис Сертифiкат суб'єкта оцiночної 

дiяльностi № 887/18, виданий Фондом 

державного майна України вiд 

09.11.2018 року. Договiр № 119/21 вiд 

22.03.2021 року щодо здiйснення робiт 

з незалежної оцiнки пакета акцiй АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ". 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 

- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 

про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 
 

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

попереднього 

надання згоди 

на вчинення 

значних 

правочинів в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з 

цінних паперів 

та фондового 

ринку або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо попереднього 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 23.04.2021 Загальнi збори 1 136 950 2 273 915 49,9997 - правочини з 

продажу продукцiї, 

що виробляється 

Товариством, 

вартiсть кожного 
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правочину не 

повинна 

перевищувати 1 136 

950 тис. грн.;   

- правочини з 

закупiвлi 

Товариством 

матерiалiв та 

сировини, вартiсть 

кожного правочину 

не повинна 

перевищувати 1 136 

950 тис. грн.;  

- правочини з 

залучення кредитiв, 

вартiсть кожного 

правочину не 

повинна 

перевищувати 1 136 

950 тис. грн.; 

- правочини iз 

застави та/або 

iпотеки основних 

засобiв та iнших 

активiв Товариства з 

метою забезпечення 

виконання власних 

зобов'язань та/або 

зобов'язань третiх 

осiб, вартiсть 

кожного правочину 

не повинна 

перевищувати 1 136 

950 тис. грн.; 

- правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою забезпечення 

виконання власних 

зобов'язань та/або 

зобов'язань третiх 

осiб, вартiсть 

кожного правочину 

не повинна 



перевищувати 1 136 

950 тис. грн.; 

- правочини щодо 

виставлення 

банкiвських 

гарантiй та/або 

акредитивiв, 

вартiсть кожного 

правочину не 

повинна 

перевищувати 1 136 

950 тис. грн.; 

- правочини щодо 

надання та 

отримання 

Товариством 

фiнансової 

допомоги та/або 

позичок, вартiсть 

кожного правочину 

не повинна 

перевищувати 1 136 

950 тис. грн.; 

- правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змiн та доповнень 

до кредитних 

договорiв (договорiв 

про вiдкриття 

кредитної лiнiї, 

договорiв про 

надання банкiвських 

послуг тощо), 

вартiсть кожного 

правочину не 

повинна 

перевищувати 1 136 

950 тис. грн.; 

- правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 



змiн та доповнень 

до договорiв застави 

та/або iпотеки, 

вартiсть кожного 

правочину не 

повинна 

перевищувати 1 136 

950 тис. грн.; 

- правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змiн та доповнень 

до договорiв 

поруки, вартiсть 

кожного правочину 

не повинна 

перевищувати 1 136 

950 тис. грн.; 

- правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змiн та доповнень 

до договорiв щодо 

виставлення 

банкiвських 

гарантiй та/або 

акредитивiв, 

вартiсть кожного 

правочину не 

повинна 

перевищувати 1 136 

950 тис. грн. 

Опис: 

Рiчними Загальними зборами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство) 23 квiтня 2021 

року (протокол рiчних Загальних зборiв № 16), прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у 

перiод з 23.04.2021 р. до 23.04.2022 р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких становить 10 i бiльше вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi 

активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк: 

- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;   

- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв та сировини, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.;  

- правочини з залучення кредитiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.; 

- правочини iз застави та/або iпотеки основних засобiв та iнших активiв Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, 



вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 1 136 950 тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банкiвських гарантiй та/або акредитивiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фiнансової допомоги та/або позичок, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до кредитних договорiв (договорiв про вiдкриття кредитної лiнiї, договорiв про надання 

банкiвських послуг тощо), вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв застави та/або iпотеки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 

136 950 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв поруки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. 

грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв щодо виставлення банкiвських гарантiй та/або акредитивiв, вартiсть кожного 

правочину не повинна перевищувати 1 136 950 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартiсть кожного з таких правочинiв не може перевищувати 1 136 950 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi: 

49,9997%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 197 908 614. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй,що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 180 193 775 . 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 179 736 183. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 457 592. 

2 23.04.2021 Загальнi збори 3 500 000 2 273 915 153,9196 - правочини з 

продажу продукцiї, 

що виробляється 

Товариством, 

вартiсть кожного 

правочину не 

повинна 

перевищувати 3 500 

000 тис. грн.;    

- правочини з 

закупiвлi 

Товариством 

матерiалiв та 

сировини, вартiсть 

кожного правочину 

не повинна 

перевищувати 3 500 

000 тис. грн.;   

- правочини з 

залучення кредитiв, 

вартiсть кожного 

правочину не 

повинна 

перевищувати 3 500 
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000 тис. грн.; 

- правочини iз 

застави та/або 

iпотеки основних 

засобiв та iнших 

активiв Товариства з 

метою забезпечення 

виконання власних 

зобов'язань та/або 

зобов'язань третiх 

осiб, вартiсть 

кожного правочину 

не повинна 

перевищувати 3 500 

000 тис. грн.; 

- правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою забезпечення 

виконання власних 

зобов'язань та/або 

зобов'язань третiх 

осiб, вартiсть 

кожного правочину 

не повинна 

перевищувати 3 500 

000 тис. грн.; 

- правочини щодо 

виставлення 

банкiвських 

гарантiй та/або 

акредитивiв, 

вартiсть кожного 

правочину не 

повинна 

перевищувати 3 500 

000 тис. грн.; 

- правочини щодо 

надання та 

отримання 

Товариством 

фiнансової 

допомоги та/або 

позичок, вартiсть 



кожного правочину 

не повинна 

перевищувати 3 500 

000 тис. грн.; 

- правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змiн та доповнень 

до кредитних 

договорiв (договорiв 

про вiдкриття 

кредитної лiнiї, 

договорiв про 

надання банкiвських 

послуг тощо), 

вартiсть кожного 

правочину не 

повинна 

перевищувати 3 500 

000 тис. грн.;  

- правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змiн та доповнень 

до договорiв застави 

та/або iпотеки, 

вартiсть кожного 

правочину не 

повинна 

перевищувати 3 500 

000 тис. грн.; 

- правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змiн та доповнень 

до договорiв 

поруки, вартiсть 

кожного правочину 

не повинна 

перевищувати 3 500 

000 тис. грн.; 



- правочини, що 

укладаються 

Товариством з 

метою внесення 

змiн та доповнень 

до договорiв щодо 

виставлення 

банкiвських 

гарантiй та/або 

акредитивiв, 

вартiсть кожного 

правочину не 

повинна 

перевищувати 3 500 

000 тис. грн. 

 

Опис: 

Рiчними Загальними зборами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство) 23 квiтня 2021 

року (протокол рiчних Загальних зборiв № 16), прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у 

перiод з 23.04.2021 р. до 23.04.2022 р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 

даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк: 

- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;    

- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв та сировини, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати   3 500 000 тис. грн.;   

- правочини з залучення кредитiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.; 

- правочини iз застави та/або iпотеки основних засобiв та iнших активiв Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, 

вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 3 500 000 тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банкiвських гарантiй та/або акредитивiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фiнансової допомоги та/або позичок, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до кредитних договорiв (договорiв про вiдкриття кредитної лiнiї, договорiв про надання 

банкiвських послуг тощо), вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв застави та/або iпотеки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 3 

500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв поруки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. 

грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв щодо виставлення банкiвських гарантiй та/або акредитивiв, вартiсть кожного 

правочину не повинна перевищувати 3 500 000 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартiсть кожного з таких правочинiв не може перевищувати 3 500 000 тис. грн. 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2 273 915 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi: 

153,9196%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 197 908 614. 



Кiлькiсть голосуючих акцiй,що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 180 193 775 . 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 179 736 183. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 457 592. 

 

Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

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) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата 

розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди 

на вчинення 

значних 

правочинів в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з 

цінних паперів 

та фондового 

ринку або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання 

згоди на вчинення 

значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 23.04.2021 Загальнi збори 1 121 449 2 273 915 49,32 Постачальник 

продає 

Покупцю 

металопродук

цiю для 

забезпечення 

потреб у 

виробництвi 
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труб. 

Опис: 

Рiчними Загальними зборами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство) 23 квiтня 2021 

року (протокол рiчних Загальних зборiв № 16), прийнято рiшення: Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки № П-1114150/11/19 вiд 07 

листопада 2019 року, якi укладенi мiж АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", в якостi Покупця, та ТОВАРИСТ-ВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ", в 

якостi Постачальника, пред-метом яких є поставка металопродукцiї, загальна вартiсть якої за 2020 рiк складає 1 121 448 892,81 гривень, що становить 49,32% вартостi 

активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк. 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2 273 915 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi: 

49,32%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 197 908 614. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй,що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 180 193 775. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 179 736 183. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 457 592. 

 

2 23.04.2021 Загальнi збори 1 250 981 2 273 915 55,01 Договiр 

поруки з АБ 

"УКРГАЗБАН

К". 

14.12.2020 23.04.2021 http://www.nmpp.inte

rpipe.biz/investors/ras

kritie_informacii/Oso

baya_informaciya_/ 

Опис: 

Рiчними Загальними зборами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство) 23 квiтня 2021 

року (протокол рiчних Загальних зборiв № 16), прийнято рiшення:  

Схвалити та затвердити значний правочин, вчинений Товариством з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" щодо 

надання Товариством поруки, а саме: 

Договiр поруки №413/2020/КОД-КБ-ГКД-П5 (надалi - Договiр поруки), укладений 14 грудня 2020 року мiж Товариством, у якостi Поручителя, та ПУБЛIЧНИМ 

АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" (надалi - АБ "УКРГАЗБАНК"), у якостi Кредитора, пiдписаний вiд iменi Товариства Головою 

Правлiння Тiльним Сергiєм Васильовичем, згiдно з яким Товариство зобов'язалось перед АБ "УКРГАЗБАНК" вiдповiдати за виконання ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалi - Позичальник) зобов'язань по Генеральному кредитному договору 

№413/2020/КОД-КБ-ГКД вiд 14 грудня 2020 року (з урахуванням Додаткового договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД-ВКЛ про вiдкриття вiдновлюваної кредитної лiнiї вiд 14 

грудня 2020 року до Генерального кредитного договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД вiд 14 грудня 2020 року та Додаткового договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД-НВКЛ про 

вiдкриття невiдновлюваної кредитної лiнiї вiд 14 грудня 2020 року до Генерального кредитного договору №413/2020/КОД-КБ-ГКД вiд 14 грудня 2020 року) (надалi - 

Кредитний договiр) мiж АБ "УКРГАЗБАНК" та Позичальником, згiдно якого Позичальник зобов'язаний у порядку та на умовах, викладених у Кредитному договорi не 

пiзнiше 13 грудня 2025 року: 

- повернути кредит у розмiрi 37 000 000,00 (тридцять сiм мiльйонiв) євро 00 євроцентiв; 

- сплатити проценти за користування кредитними коштами у межах строку кредитування, виходячи зi значення базової процентної ставки, згiдно з умовами Кредитного 

договору, яка не може перевищувати 20,01 процентiв рiчних, та сплатити проценти за користування кредитними коштами, що не повернутi у термiни, передбаченi 

Кредитним договором (прострочена заборгованiсть), згiдно з умовами Кредитного договору, а також у разi настання умов, передбачених Кредитним договором сплатити 

проценти за користування кредитними коштами у межах строку кредитування у розмiрi пiдвищеної процентної ставки, згiдно з умовами Кредитного договору; 

 - комiсiї, а також штрафи, пенi та iншi документально пiдтвердженi платежi у розмiрi i випадках, передбачених Кредитним договором та  Договором поруки; 

 - вiдшкодувати АБ "УКРГАЗБАНК" всi збитки, понесенi ним внаслiдок невиконання Позичальником умов Кредитного договору у розмiрi i у випадках, передбачених 

Кредитним договором.  

2. Схватили усi дiї, вчиненi Головою Правлiння Товариства Тiльним Сергiєм Васильовичем щодо укладання та пiдписання  вiд iменi Товариства Договору поруки з АБ 

"УКРГАЗБАНК". 



Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2 273 915 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi: 

55,01%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 197 908 614. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй,що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 180 193 775. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 179 736 183. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 457 592. 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

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: 551 

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 31.12.2021 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 1 626 1 135 

    первісна вартість 1001 4 115 4 160 

    накопичена амортизація 1002 ( 2 489 ) ( 3 025 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 13 961 17 590 

Основні засоби 1010 285 790 609 130 

    первісна вартість 1011 719 469 619 641 

    знос 1012 ( 433 679 ) ( 10 511 ) 

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 168 830 187 570 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 126 770 106 660 

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 596 977 922 085 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 106 011 209 032 

Виробничі запаси 1101 38 148 102 412 

Незавершене виробництво 1102 67 841 106 580 

Готова продукція 1103 22 40 

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 1 123 530 1 133 553 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 339 605 386 047 

    з бюджетом 1135 13 510 30 795 

    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 1 691 4 198 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 15 396 169 244 

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 1 773 2 423 

Усього за розділом II 1195 1 601 516 1 935 292 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 2 198 493 2 857 377 

 

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 96 817 373 240 

Додатковий капітал 1410 14 222 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 313 506 514 575 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 504 ) ( 572 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 485 405 962 860 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 79 471 

Пенсійні зобов’язання 1505 44 226 42 428 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 929 070 896 330 

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 973 296 1 018 229 

    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 310 726 408 315 

    розрахунками з бюджетом 1620 2 178 1 973 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 395 762 

    розрахунками з оплати праці 1630 3 461 4 638 

    одержаними авансами 1635 21 828 11 950 

    розрахунками з учасниками 1640 1 377 1 377 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 22 793 20 648 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 377 034 426 625 

Усього за розділом IІІ 1695 739 792 876 288 

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 2 198 493 2 857 377 

 

Керівник    О.А. Дьячков 

 

Головний бухгалтер   I.Г. Масюк 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393139 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2021 рік 

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 3 871 695 2 695 823 

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 ( 3 466 364 ) ( 2 389 951 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 405 331 305 872 

    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 268 298 455 635 

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 ( 62 445 ) ( 70 849 ) 

Витрати на збут 2150 ( 120 704 ) ( 118 545 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 282 984 ) ( 226 776 ) 

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 207 496 345 337 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 11 916 8 540 



Інші фінансові доходи 2220 3 416 72 

Інші доходи 2240 132 670 130 993 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 63 644 ) ( 64 946 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 4 382 ) ( 1 579 ) 

Інші витрати 2270 ( 91 640 ) ( 320 678 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 195 832 97 739 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -20 110 -16 820 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 175 722 80 919 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 370 035 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 370 035 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 79 471 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 290 564 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 466 286 80 919 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 3 468 431 2 327 466 

Витрати на оплату праці 2505 98 829 104 684 

Відрахування на соціальні заходи 2510 20 066 20 762 

Амортизація 2515 45 655 47 735 

Інші операційні витрати 2520 158 421 159 750 

Разом 2550 3 791 402 2 660 397 

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 198 938 650 198 798 820 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 198 938 650 198 798 820 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,883300 0,407040 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,883300 0,407040 

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

 

Керівник    О.А. Дьячков 

 

Головний бухгалтер   I.Г. Масюк 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393139 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2021 рік 

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 4 359 220 2 912 378 

Повернення податків і зборів 3005 105 896 142 187 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 105 896 142 187 

Цільового фінансування 3010 1 803 1 462 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 23 272 92 452 

Надходження від повернення авансів 3020 92 134 30 459 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 881 1 289 

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 899 238 2 428 715 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 4 124 348 ) ( 2 408 103 ) 

Праці 3105 ( 74 935 ) ( 80 673 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 19 761 ) ( 21 028 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 31 617 ) ( 35 178 ) 

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 ( 363 204 ) ( 507 016 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 26 279 ) ( 231 015 ) 

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 ( 736 405 ) ( 2 375 408 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 105 895 -49 479 

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

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 77 388 85 973 

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 ( 28 419 ) ( 16 228 ) 

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 48 969 69 745 

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 1 308 72 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 1 340 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 55 258 ) 

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 -32 -55 186 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 154 832 -34 920 

Залишок коштів на початок року 3405 15 396 43 136 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -984 7 180 

Залишок коштів на кінець року 3415 169 244 15 396 

 

Керівник    О.А. Дьячков 

 

Головний бухгалтер   I.Г. Масюк 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393139 

 

Звіт про власний капітал 
За 2021 рік 

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 96 817 14 222 11 364 313 506 0 -504 485 405 

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 96 817 14 222 11 364 313 506 0 -504 485 405 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 175 722 0 0 175 722 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 290 564 0 0 0 0 0 290 564 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 290 564 0 0 0 0 0 290 564 

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 -1 372 -1 372 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 31 0 0 0 1 304 1 335 

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 -14 141 0 0 25 347 0 0 11 206 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 276 423 31 0 201 069 0 -68 477 455 

Залишок на кінець року  4300 50 000 373 240 14 253 11 364 514 575 0 -572 962 860 

 

Керівник    О.А. Дьячков 

 

Головний бухгалтер   I.Г. Масюк 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки 

до фiнансової звiтностi АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" за 2021 рiк 

Загальна iнформацiя про Товариство.  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

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

вимогами  чинного законодав-ства 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, органiза-цiйно-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 Автономної Республiки Крим та 

частин Луганської та Доне-цької областей. 

Основним видом дiяльностi Товариства є виробництво та реалiзацiя сталевих електрозварних 

труб. Основ-ними видами продукцiї є: труби нафтопровiднi середнього дiаметру, труби та 

профiлi вуглецевi малого дiаметру. Окрiм виробництва Товариство здiйснює послуги з 

нанесення iзоляцiйного антикорозiйного пок-риття. 

 

Заява керiвництва про вiдповiдальнiсть за пiдготовку,затвердження i подання фiнансової  

звiт-ностi Товариства. 

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

поставок ста-левих 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 всi пiдприємства трубної галузi, чималий вплив має зовнiшнє 

економiчне становище та податкова полiтика держави.Товариство функцiонує в нестабiльному 

середовищi, що повяза-не з наслiдками свiтової економiчної кризи та нестабiльною ситуацiєю в 

Українi, оскiльки  зберiгаються ризи-ки зростання iнфляцiї, замороженого воєнного конфлiкту 

та  негативних демографiчних коливань. 

 Жорстка конкуренцiя на внутрiшньому й свiтових ринках змушує Товариство постiйно 

удосконалювати тех-нологiю виробництва продукцiї, пiдвищуючи її якiсть з одночасним 

зниженням витрат, впроваджувати новi, особливо лiквiднi види продукцiї. Проблемними 

питаннями для пiдприємства є:  

1.Загострення конкуренцiї на свiтових ринках. 

2.Зростання залiзничних тарифiв та цiн на метал, енергетику, що позначається на збiльшеннi 

собiвартостi продукцiї.  

3.Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень. 

Товариство в процесi здiйснення господарської дiяльностi дотримується вимог чинного 

законодавства в усiх сферах. Проте сучасне законодавче поле має особливостi, якi створюють 

певнi ризики для Товариства. У зв'язку з численними змiнами, що вносяться до чинних 

законодавчих актiв, iснує багато суперечностей мiж нормативними актами, також залишається 

багато питань, не врегульованих, або недостатньо врегульова-них на законодавчому рiвнi. Деякi 

важливi питання регулюються не Законами, а пiдзаконними актами. Така ситуацiя дає 



можливiсть органам виконавчої влади, контролюючим органам та суб'єктам господарювання 

тлумачити дiюче законодавство неоднозначно, що приводить до нестабiльностi правового 

регулювання.  

Вплинути на дiяльнiсть Товариства можуть такi змiни, як: 

- Пiльги в оподаткуваннi для пiдприємств, якi iнвестують кошти у вiдновлення основних 

засобiв; 

- Вчасне розрахування покупцiв за поставлену продукцiю; 

- Вихiд з нестабiльного економiчного становища; 

- Вихiд на новi ринки збуту. 

Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху 

українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї на разi 

складно передбачити 

 

Основа пiдготовки iнформацiї. Дана фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова звiтнiсть) пiдготовлена 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Товариство застосовувало 

всi новi та перег-лянутi стандарти  та iнтерпретацiї, якi мали вiдношення до її операцiй та є   

обов'язковими для застосування при складаннi звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка є 

сформованою з ме-тою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв 

дiяльностi та грошових потокiв Това-риства, для задоволення iнформацiйних потреб широкого 

кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. При формуваннi фiнансової 

звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законо-давчих та нормативних 

актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в 

Українi, якi не суперечать вимогам МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до якiсних 

характеристик, якi викладенi в Концептуальнiй основi пiдготовки i надання фiнансової звiтностi 

(далi - Конце-птуальна основа). Повний комплект фiнансової звiтностi включає: 

а) Баланс(звiт про фiнансовий стан); 

б) Звiт про фiнансовi результати(звiт про сукупний дохiд); 

в) Звiт про змiни у власному капiталi; 

г) Звiт про рух грошових коштiв(по прямому методу); 

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. 

Прийняття до застосування  нових або переглянутих стандартiв та тлумачень  Товариством 

застосову-ванi  всi новi та переглянутi стандарти  та iнтерпретацiї, якi мали вiдношення до її 

операцiй та є обов'язковими для застосування при складаннi звiтностi.  

 

З 01.01.2021р. набули актуальностi такi змiни в стандартах : 

 

Таксономiя фiнансової звiтностi. Товариство, у зв'язку з наявним обов'язком складати фiнансову 

звiтнiсть за МСФЗ, з 01.01.2020 року мало вперше подати її в електронному XBRL-форматi до 

Системи фiнансової звiтностi (frs.gov.ua). Але остання не запрацювала в повному обсязi, i в 

бiльшостi своїй пiдприємства України не мали можливостi виконати вимоги законодавства, не зi 

своєї вини. Щоб пiдприємствам не довелося без-винно вiдповiдати, законодавець вирiшив на рiк 

вiдтермiнувати подання звiтностi в новому форматi.  

9 квiтня 2021 року на засiданнi Комiтету з управлiння системою фiнансової звiтностi було 

схвалено елект-ронний формат Таксономiї UA XBRL МСФЗ 2020 року (v.1.2) для використання 

суб'єктами звiтування при складаннi фiнансової звiтностi в електронному форматi за 2020 рiк та 

промiжної фiнансової звiтностi в 2021 роцi. 

 Електронний формат Таксономiї UA XBRL МСФЗ 2020 року (v.1.2) оприлюднений на 

офiцiйних сайтах НК-ЦПФР (www.nssmc.gov.ua), НБУ (www.nbu.gov.ua), Мiнiстерства фiнансiв 



України (www.mof.gov.ua) та на офiцiйному сайтi Системи фiнансової звiтностi 

(www.frs.gov.ua). 

 Про старт кампанiї з подання до ЦЗФЗ фiнансової звiтностi, складеної на основi Таксономiї UA 

XBRL МСФЗ 2020 року в єдиному електронному форматi, регулятором (НКЦПФР) було 

повiдомлено на офiцiйному сайтi пiсля завершення налаштування системи.  

Вперше фiнансову звiтнiсть на основi Таксономiї МСФЗ за мiжнародним стандартом XBRL 

Товариством було складено у 2021 роцi. 

 

1 сiчня 2021 року: 

 

- Змiни до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" - Поступки з оренди, пов'язанi з COVID-19; 

 

- Змiни до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 та МСФЗ (IFRS) 16 

- Реформа базової процентної ставки (IBOR), Етап 2 

 

1 сiчня 2022 року: 

 

- Змiни до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу", МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" та МСБО 

(IAS) 37 "Резер-ви, умовнi зобов'язання та умовнi активи"; 

 

- Щорiчнi удосконалення МСФЗ, цикл 2018 - 2020 рокiв 

 

1 сiчня 2023 року 

 

- МСФЗ (IFRS) 17 Договори страхування" (зi змiнами, опублiкованими в 2020 - 2021 роках); 

 

- Змiни до МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" - Класифiкацiя зобов'язань як 

короткостроковi та довгостроковi 

 

- Змiни до МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi", до Практичних рекомендацiй № 2 з 

МСФЗ "Форму-вання суджень щодо суттєвостi"; 

 

- Змiни до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни у бухгалтерських оцiнках та помилки" - 

Визначення облi-кових оцiнок. 

Змiни до МСФЗ 16 

Враховуючи загальний масштаб пандемiї та заходiв, що вживаються багатьма державами для 

забезпечення соцiального дистанцiювання, то можна припустити, що велика кiлькiсть орендарiв 

отримає поступки з орен-ди у тiй чи iншiй формi, що означає необхiднiсть застосування 

орендарями змiн до МСФЗ 16, запропонова-них Радою з МСФЗ. Змiн до вимог щодо 

вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй з оренди орендо-давцями не передбачено. 

Змiни передбачили можливiсть застосування орендарями практичного прийому i не оцiнювати 

чи є оренднi поступки, пов'язанi з COVID-19, модифiкацiєю. 

 

Цей практичний прийом може застосовуватись лише до орендних поступок, що виникають як 

прямий наслi-док спалаху коронавiрусу, i лише за умови виконання всiх наступних умов: 

змiни в орендних платежах призводять до переглянутої суми компенсацiї за оренду, яка є такою 

самою або меншою, нiж сума компенсацiї, до змiн; 

будь-яке зменшення орендних платежiв впливає тiльки на платежi, первiсно призначенi до 

сплати до 30 червня 2021 року або ранiше (у березнi 2021 року було опублiковано черговi змiни 

до МСФЗ 16, згiдно з якими було подовжено цей термiн на 1 рiк - до 30.06.2022); 

немає суттєвих змiн до iнших умов оренди. 



Орендар, який використовує вищезазначений практичний прийом має розкрити цей факт у 

фiнансовiй звiт-ностi. 

Орендар має використовувати практичний прийом ретроспективно, визнаючи кумулятивний 

ефект (вплив) вiд первiсного застосування змiн як коригування вхiдного сальдо нерозподiленого 

прибутку (або iншого компоненту капiталу) на початок рiчного звiтного перiоду, в якому 

орендар вперше застосовує цi змiни. Оре-ндар не повинен розкривати у звiтному перiодi, в 

якому вперше застосовує змiни, iнформацiю, що вимага-ється п. 28 (д) МСБО 8 "Облiковi 

полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". 

 

Наразi таксономiєю також передбаченi вiдповiднi розкриття, зокрема щодо: 

 

застосування орендарем практичного прийому, передбаченого п. 46А МСФЗ 16 до всiх поступок 

в орендi, що є прямим наслiдком пандемiї covid-19, якi вiдповiдають умовам, викладеним у п. 

46В МСФЗ 16; 

 

природи договорiв, щодо яких орендар застосовував практичний прийом п. 46А МСФЗ 16, якщо 

вiн не засто-совував цей прийом до всiх поступок в орендi, що є прямим наслiдком пандемiї 

covid-19; 

 

суми, визнаної у прибутках або збитках звiтного перiоду з метою вiдображення змiн в орендних 

платежiв, пов'язаних з поступками в орендi, що є прямим наслiдком пандемiї covid-19, до яких 

орендар застосовував практичний прийом п. 46А МСФЗ 16. 

 

Змiни до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 та МСФЗ (IFRS) 16 - 

Реформа ба-зової процентної ставки (IBOR), Етап 2 

 

На першому етапi Реформи (2020 рiк) розглядалися питання, якi впливають на фiнансову 

звiтнiсть у перiод до замiни iснуючих еталонних вiдсоткових ставок на RFR. 

 

На другому етапi основна увага придiляється питанням, що виникають пiд час замiни iснуючих 

базових про-центних ставок на безризиковi ставки RFR. Цей завершальний Етап вiдбувається 

зараз, у 2021 роцi. Пiдсу-мком Етапу має бути замiна ставок IBOR на безризиковi ставки RFR у 

договорах щодо фiнансових iнстру-ментiв до 31 грудня 2021 року. Ставки IBOR перестануть 

публiкуватись з 2022 року. До публiкацiї до сере-дини 2023 року залишиться тiльки US Libor з 

термiнами овернайт, 1, 3, 6 та 12 мiсяцiв - до закiнчення бiль-шостi прив'язаних до них 

договорiв. 

 

Актуальними для 2021 року є такi змiни до МСФЗ, пов'язанi з Реформою: 

 

Змiни до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" та до МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: 

визнання та оцiнка" - стандарти значно доповненi положеннями, що стосуються реформи 

базової вiдсоткової ставки, особливо у частинi хеджування. 

 

МСФЗ 9 доповнено пунктами 5.4.5 - 5.4.9, що включають положення про змiну основи для 

визначення пе-редбачених договором грошових потокiв, спричинене реформою базової 

процентної ставки, та мiстять спрощення практичного характеру. Замiна у iснуючих фiнансових 

iнструментах ставок IBOR на RFR розгля-дається як змiна плаваючої процентної ставки та 

застосовується п. В5.4.5. про переоцiнку грошових потокiв. 

Крiм того, передбачено звiльнення вiд припинення вiдносин хеджування, натомiсть дозволено 

вносити вiд-повiднi змiни, згiдно з реформою IBOR, у визначення хеджування та документацiю 

про хеджування вiдповiд-но до IFRS 9 та IAS 39 без припинення вiдносин хеджування; 



МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". 

 

Стандарт доповнено пунктами 104 - 106, що мiстять спрощення практичного характеру, 

зумовлене рефор-мою базової процентної ставки. Органiзацiя, що є орендарем, при замiнi в 

iснуючих договорах ставок IBOR на RFR оцiнює такi змiни як модифiкацiю договору вiдповiдно 

до п. 42 (b) Стандарту. Зобов'язання з оренди пiдлягає повторнiй оцiнцi, при цьому нова база для 

визначення орендних платежiв є економiчно еквiвалент-ною попереднiй базi (тобто базi, яка 

використовувалась безпосередньо перед модифiкацiєю). Всi iншi моди-фiкацiї, не пов'язанi з 

реформою ставки, оцiнюються вiдповiдно до вимог МСФЗ 16 в загальновстановленому порядку; 

 

МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї". 

 

Стандарт доповнено такими додатковими вимогами щодо розкриття iнформацiї про те: 

 

як органiзацiя управляє переходом на RFR, його ходом та ризиками, на якi вона наражається у 

зв'язку з реформою IBOR, пов'язаними з фiнансовими iнструментами; 

 

кiлькiсна iнформацiя про фiнансовi iнструменти, якi ще не перейшли на RFR, з розбивкою за 

кожною значу-щою ставкою IBOR. 

 

Якщо реформа IBOR призвела до змiн у стратегiї управлiння ризиками органiзацiї, 

розкривається опис цих змiн; 

 

МСФЗ (IFRS) 4 "Договори страхування". 

 

Стандарт доповнений пунктами 20R - 20S, що включають положення про змiну бази для 

визначення перед-бачених договором грошових потокiв, спричинену реформою базової 

процентної ставки для страховикiв, якi застосовують тимчасове звiльнення вiд застосування 

МСФЗ (IFRS) 9. 

 

МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" 

У поточнiй редакцiї пункту 17 IAS 16 передбачено, що до первiсної вартостi включаються 

витрати на перевiр-ку активу, зменшенi на суму чистих надходжень вiд продажу виробiв, 

вироблених у процесi доставки та перевiрки активу. Наприклад, витрати на тестування 

обладнання включаються до первiсної вартостi за мiну-сом прибутку вiд продажу зразкiв, 

отриманих у процесi тестування. 

 

З 1 сiчня 2022 року забороняється вираховувати iз собiвартостi основних засобiв суми, отриманi 

вiд продажу вироблених виробiв, тодi як компанiя готує актив до використання за 

призначенням. Натомiсть компанiя визнаватиме таку виручку вiд продажiв та вiдповiднi витрати 

у складi прибутку або збитку. 

Доповнення в МСФЗ 16 стосуються облiку та розкриття iнформацiї в частинi надходжень за 

основними за-собами до їх використання за призначенням. 

Зокрема, змiнами передбачено доповнення МСБО 16 новим пунктом 20А у роздiлi "Елементи 

собiвартостi": 

"20A Можливо, що в процесi доставки об'єкта до розташування та приведення його в стан, якi 

потрiбнi для його експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва, будуть вироблятися вироби 

(наприклад, зразки, вигото-вленi в процесi тестування належного функцiонування активу). 

Органiзацiя визнає надходження вiд продажу будь-яких таких виробiв, а також первiсну вартiсть 

цих виробiв у складi прибутку або збитку вiдповiдно до застосовних стандартiв. Органiзацiя 

оцiнює первiсну вартiсть цих виробiв вiдповiдно до вимог оцiнки, пе-редбачених МСБО 2". 



 

Окрiм того, передбачено новий пункт у частинi розкриття iнформацiї: 

 

"74A Якщо ця iнформацiя не розкрита окремо у звiтi про сукупний доход, у фiнансовiй звiтностi 

також необхi-дно розкрити: 

 

(a) суму компенсацiї, що надається третiми особами у разi знецiнення, втрати або передачi 

об'єктiв основних засобiв, яка включена до складу прибутку чи збитку; i 

 

(b) суми надходжень i витрат, включенi до складу прибутку або збитку вiдповiдно до пункту 

20A, якi вiдно-сяться до вироблених виробiв, що не є результатом звичайної дiяльностi 

органiзацiї, а також iнформацiю про те, за якою статтею (якими статтями) звiту про сукупний 

дохiд вiдображенi такi надходження та витрати". 

 

МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу" 

 

1. МСФЗ 3 визначає, як компанiя повинна враховувати активи та зобов'язання, якi вона купує 

внаслiдок об'єднання. МСФЗ 3 вимагає, щоб компанiя посилалася на Концептуальнi основи 

фiнансової звiтностi, щоб визначити, що визнається активом чи зобов'язанням. 

 

У поточнiй редакцiї з метою застосування МСФЗ 3 замiсть положень Концептуальних основ, 

випущених у 2018 роцi, покупцi повиннi використовувати визначення активу та зобов'язання та 

вiдповiднi вказiвки, викла-денi у Концепцiї, прийнятiй Радою з МСФЗ у 2001 роцi. 

 

З 1 сiчня 2022 року оновлено посилання вiдповiдно до якого, покупцi повиннi посилатися на 

Концептуальнi засади, випущенi у 2018 роцi, для визначення того, що є активом чи 

зобов'язанням. 

 

2. Також з 1 сiчня 2022 року запроваджено виняток, згiдно з яким для деяких видiв зобов'язань 

та умовних зобов'язань компанiї, що застосовують МСФЗ 3, мають замiсть Концептуальної 

основи, застосовується посилання на МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi 

активи". Рада с МСФЗ очiкує, що цей виняток залишиться в МСФЗ 3 доти, доки визначення 

зобов'язання в МСБО 37 вiдрiзнятиметься вiд визна-чення в останнiй редакцiї Концептуальної 

основи. Рада планує розглянути можливiсть узгодження визна-чень в рамках проєкту з внесення 

цiльових удосконалень до МСБО 37. 

 

МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" 

 

В даний час пункт 68 МСБО 37 не уточнює, якi витрати слiд включати в оцiнку витрат на 

виконання контрак-ту з метою оцiнки того, чи цей договiр є обтяжливим. 

 

1 сiчня 2022 року до пункту 68 МСБО 37 внесено змiни, внаслiдок яких встановлено, що витрати 

на виконан-ня договору включають витрати, якi безпосередньо пов'язанi з цим договором i 

включають: 

 

(a) додатковi витрати на виконання цього договору, наприклад, прямi витрати на оплату працi та 

матерiали; i 

 

(b) розподiленi iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з виконанням договорiв, наприклад, 

розподiлену час-тину витрат на амортизацiю об'єкта основних засобiв, що використовується для 

виконання серед iнших даного договору. 



У змiнах також пояснюється, що до створення окремого резерву пiд обтяжливий договiр 

органiзацiя визнає збиток вiд знецiнення, понесений за активами, що використовуються пiд час 

виконання договору, а не за активами, видiленими на його виконання. 

 

Застосування цих змiн може призвести до визнання бiльшого обсягу резервiв пiд обтяжливi 

договори, оскi-льки ранiше деякi органiзацiї включали витрати на виконання договору лише 

додатковi витрати. 

 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ, цикл 2018 - 2020 рокiв: 

 

МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" 

 

Пункт D16 (a) МСФЗ 1 надає дочiрнiй органiзацiї, яка вперше починає застосовувати МСФЗ 

пiзнiше, нiж її материнська компанiя, звiльнення щодо оцiнки його активiв та зобов'язань. 

Виняток, передбачений пунктом D16 (a) МСФЗ 1, не застосовується до компонентiв капiталу. 

Вiдповiдно, до внесення поправки до МСФЗ 1 вiд дочiрньої органiзацiї, яка вперше 

застосовувала МСФЗ пiзнiше, нiж її материнська компанiя, могли вима-гати вести два окремi 

облiки для накопичених курсових рiзниць, що базуються на рiзних датах переходу на МСФЗ. 

Змiни до МСФЗ 1 поширюють звiльнення, передбачене пунктом D16 (a) МСФЗ 1, на накопиченi 

кур-совi рiзницi, щоб скоротити витрати для компанiй, що вперше застосовують МСФЗ; 

 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 

 

Змiни пояснюють, якi комiсiї враховує компанiя, коли вона застосовує тест "10 вiдсоткiв", 

передбачений пун-ктом B3.3.6 IFRS 9 для оцiнки того, чи слiд припиняти визнання фiнансового 

зобов'язання. 

 

Так, з 1 сiчня 2022 року при визначеннi величини виплат комiсiйних за вирахуванням отриманих 

комiсiйних позичальник враховує тiльки суми комiсiйної винагороди, виплата або отримання 

яких провадилися мiж цим позичальником та вiдповiдним кредитором, включаючи комiсiйнi, 

виплаченi або отриманi позичальником або кредитором вiд iменi один одного; 

 

МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство" 

 

В даний час вiдповiдно до пункту 22 МСБО 41 при визначеннi справедливої вартостi шляхом 

дисконтування грошових потокiв компанiї виключають iз розрахунку грошовi потоки з 

оподаткування. 

 

З 1 сiчня 2022 року вимогу про виключення податкових потокiв коштiв при оцiнцi справедливої 

вартостi пунк-ту 22 МСБО 41 скасовано. Цi змiни приводять у вiдповiднiсть вимоги МСБО 41 

щодо оцiнки справедливої вартостi з вимогами iнших стандартiв МСФЗ. 

 

МСФЗ 17 "Договори страхування" 

 

МСФЗ 17 замiнює промiжний Стандарт - МСФЗ 4, вимагає забезпечення послiдовного облiку 

для всiх стра-хових договорiв на основi поточної моделi оцiнки, надає корисну iнформацiю про 

рентабельнiсть договорiв страхування. 

МСФЗ 17 застосовується до: страхових контрактiв (включаючи контракти перестрахування), якi 

суб'єкт господарювання випускає, контракти перестрахування, якi суб'єкт господарювання 

утримує, iнвестицiйних контрактiв iз умовами дискрецiйної участi, якi вiн випускає, якщо 

суб'єкт господарювання випускає також i страховi контракти. 



До основних нововведень МСФЗ 17 належить: 

класифiкацiя страхових та iнвестицiйних договорiв; 

обов'язкове вiдокремлення компонентiв, якi не є страховими; 

визначення прибутковостi страхових контрактiв пiд час первiсного визнання (наприклад чи є 

страховi конт-ракти обтяжливими); 

вимоги до агрегування контрактiв: за рiвнем ризику, прибутковiстю, датою випуску та iншими 

вимогами ста-ндарту; 

розширення вимог до розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi у структурi балансу та звiтi 

про фiнансовi результати; 

актуарнi розрахунки через рiзнi методи оцiнки зобов'язань. 

 

МСФЗ 17 застосовується ретроспективно. 

 

МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" 

 

Змiни до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" стосуються класифiкацiї поточних та 

довгострокових зо-бов'язань, зокрема: 

уточнено, що зобов'язання класифiкується як довгострокове, якщо органiзацiя має право 

вiдстрочити врегу-лювання зобов'язання щонайменше на 12 мiсяцiв - це право має iснувати на 

дату закiнчення звiтного перiо-ду; 

класифiкацiя залежить тiльки вiд наявностi такого права i не залежить вiд ймовiрностi того, чи 

планує ком-панiя скористатися цим правом; 

докладнiше прописаний порядок оцiнки обмежувальних умов (ковенантiв). 

 

Новий пункт у роздiлi "Короткостроковi зобов'язання" викладено в такiй редакцiї: 

"72A Право органiзацiї вiдстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на дванадцять 

мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду має бути реальним i має iснувати на дату закiнчення 

звiтного перiоду. Якщо право вiдстрочити врегулювання зобов'язання залежить вiд виконання 

органiзацiєю певних умов, то це пра-во iснує на дату закiнчення звiтного перiоду тiльки в тому 

випадку, якщо органiзацiя виконала цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду. Органiзацiя 

повинна виконати цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду, навiть якщо перевiрка їх 

виконання здiйснюється кредитором пiзнiше." 

 

Зобов'язання класифiкувалося як короткострокове виходячи з термiнiв його виконання, 

визначених умовами договору. 

 

Слiд зауважити, що внесенi змiни пропонують класифiкувати зобов'язання як довгострокове 

шляхом "про-довження" строку за рахунок наявностi права виконати його пiзнiше як мiнiмум 

через рiк пiсля звiтної дати. 

 

За результатами застосування змiн до МСБО 1 класифiкацiя частини короткострокових 

зобов'язань може бути переглянута та змiнена на довгостроковi. 

 

МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" 

 

Змiни до МСБО 8 уточнюють рiзницю мiж змiнами облiкових полiтик та облiкових оцiнок, а 

також визначають облiковi оцiнки як монетарнi суми у фiнансових звiтах, щодо яких є 

невпевненiсть в оцiнцi. 

 

 

 



У текстi Змiн наголошується на тому, зокрема, що: 

 

змiни в облiкових оцiнках, що є наслiдком нової iнформацiї або нових розробок, не є 

виправленням помилок; 

 

результати змiни вхiдних даних або методики оцiнки є змiнами в облiкових оцiнках, якщо вони 

не виплива-ють iз коригувань помилок минулих перiодiв; 

 

змiни в облiкових оцiнках можуть впливати лише на прибутки/збитки поточного перiоду або 

поточного та майбутнього перiодiв. 

 

МСБО 12 "Податки на прибуток" 

 

Вiдстрочене податкове зобов'язання слiд визнавати щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподат-куванню, крiм тих випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд: 

 

а) первiсного визнання гудвiлу, або 

 

б) первiсного визнання активу чи зобов'язання в операцiї, яка: 

 

i) не є об'єднанням бiзнесу; 

 

ii) не має пiд час здiйснення жодного впливу нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток 

(податковий збиток); 

 

iii) пiд час здiйснення не призводить до виникнення тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

оподаткуванню та вирахуванню, в рiвних сумах. 

 

Вiдстрочений податковий актив слiд визнавати щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

вирахуванню, якщо є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна 

застосовувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли 

вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов'язання в 

операцiї, яка: 

 

а) не є об'єднанням бiзнесу; 

 

б) не впливає пiд час здiйснення операцiї нi на облiковий прибуток, нi на оподатковуваний 

прибуток (подат-ковий збиток); 

 

в) пiд час здiйснення не призводить до виникнення тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

оподаткуванню та вирахуванню, в рiвних сумах. 

 

На початку найбiльш раннього порiвняльного перiоду суб'єкт господарювання повинен: 

 

а) визнати вiдстрочений податковий актив в тiй мiрi, в якiй є ймовiрним, що буде отримано 

оподатковуваний прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову рiзницю, що пiдлягає 

вирахуванню, та вiдстрочене по-даткове зобов'язання щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню та вирахуванню, пов'язаних з: 

 

i) активами з правом використання та орендними зобов'язаннями, та 

 



ii) витратами на виведення з експлуатацiї, вiдновлення та подiбними зобов'язаннями та 

вiдповiдними сума-ми, визнаними як частина вартостi пов'язаного активу; та 

 

б) визнає кумулятивний вплив першого застосування Змiн як коригування вхiдного сальдо 

нерозподiленого прибутку (або iншого компоненту капiталу) на цю дату. 

 

Застосування Поправки до МСФЗ(IFRS) 16 "Оренда" на вiдображення результатiв дiяльностi 

Товариства не мало впливу, так як Товариство є орендодавцем. Оскiльки Рада з МСФЗ вирiшила 

не надавати будь-яких додаткових пiльг орендодавцям,оскiльки вважає поточну ситуацiю для 

них не такою складною, як  для оре-ндарiв.  

Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Товариство, у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснює 

страхову дiя-льнiсть. 

Товариство застосовує всi МСФЗ, якi набули чинностi до, або з 01.01.2021 року. Поправки та 

змiни до  

Стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi чи оновленi, але не набрали чинностi на дату 

випуску фiнан-сової звiтностi Товариством, АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" має намiр 

використовувати з дати їх вступу в дiю. Вплив, який буде мати таке перше застосування цих 

МСФЗ на фiнансову звiтнiсть  не можна зараз обгрун-товано оцiнити. 

Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу  

поправок та iнтерпретацiй до МСФЗ на фiнансову звiтнiсть. 

 

Безперервнiсть дiяльностi.  

Фiнансова звiтнiсть Товариства, пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi 

дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi 

звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б 

провести в тому випадку, якби Товариство не змогло продовжити подальше здiйснення 

фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервно-стi дiяльностi. Про 

такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi. 

З кiнця 2019 року розпочалося поширення нового коронавiрусу, який отримав назву COVID-19, 

здатного викликати важкi наслiдки, що призводять до загибелi людини. На кiнець 2019 р 

Всесвiтня органiзацiя охоро-ни здоров'я повiдомляла про обмежене число випадкiв зараження 

COVID-19, але 13 березня 2020 року - було оголошено про початок пандемiї з зв'язку зi 

стрiмким поширенням COVID-19 в Європi та iнших регiонах. У 2021роцi Українi вдалося 

загальмувати поширення пандемiї COVID-19, зберегти макроекономiчну стабiль-нiсть, 

запустити державнi програми пiдтримки економiки та частково вiдновити економiчне зростання.   

Проте продовжують  дiяти  запровадженi санiтарноепiдемiологiчнi норми, обмеження 

пересування громадян, дис-танцiйний режим роботи та освiти.  

Заходи, що вживаються по всьому свiту з метою боротьби з поширенням COVID-19, призводять 

до необхiд-ностi обмеження дiлової активностi, що впливає на Товариство, а також до 

необхiдностi профiлактичних заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню iнфекцiї. Для 

зменшення ризику щодо впливу подiй на фi-нансову дiяльнiсть Товариства, пов'язаних зi 

сполохом коронавiрусу COVID-19, Товариство вживає  належнi заходи на пiдтримку 

стабiльностi  та безперервностi його дiяльностi. Зазначенi вище подiї,  не є такими що мають 

суттєвий вплив на дiяльнiсть i розвиток Товариства, не є такими, що спричиняють будь-якi 

невизна-ченостi щодо безперервної дiяльностi Товариства, i не потребують коригування або 

розкриття у фiнансовiй звiтностi, та примiтках до неї. 

Керiвництво Товариства не володiє iнформацiєю про намiр лiквiдувати Товариство,  чи 

припинити дiяльнiсть та не має реальної альтернативи таким заходам. Оцiнюючи доречнiсть 

припущення про безперервнiсть, управлiнський персонал бере до уваги всю наявну iнформацiю 

щодо майбутнього - щонайменше на 12 мiся-цiв з кiнця звiтного перiоду, але не обмежуючись 

цим перiодом. 



Ознаки наявностi умов або подiй, що викликають сумнiви в здатностi Товариства продовжувати 

свою дiяль-нiсть безперервно, вiдсутнi. 

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 характери-стикам: повне висвiтлення, доцiльнiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, 

порiвняннiсть. 

 

Основнi принципи облiкової полiтики, якi застосовувалися при пiдготовцi даної 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), вста-новленому 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 скла-дi прибутку або збитку.  

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

наступними (Табли-ця № 1): 

Курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi 

                                                                                                                                       

Таблиця № 1 

№ Валюта Станом на 31.12.2020р. Станом на 31.12.2021 р. 

1 2 3 4 

1 Долари США        28,2746             27,2782 

2 Євро                34,7396             30,9226 

 

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 стосу-ється 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 викорис-тання 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 пiдляга-ють 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 розташу-вання 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 20000,00грн, 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 

виробниц-твом 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 вiдно-сяться 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 здiйс-нюється 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 

собiвартiс-тю,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 достав-лений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до 

експлуатацiї у спосiб, визна-чений управлiнським персоналом. Нарахування амортизацiї 

нематерiальних активiв здiйснюється   iз засто-суванням прямолiнiйного методу. 

 впродовж термiну їх корисного використання, який встановлюється при визнаннi цього об'єкту 

активом (при зарахуваннi на баланс). Термiн корисного використання встановлюється окремо 

для кожного нематерiаль-ного 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 припиня-ється визнання цього активу. 

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї якi  не пiдлягають 

амортизацiї переоцi-нюються  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 ви-буття не очiкується майбутнi економiчнi 

вигоди. 

 

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

винагороди, пов'я-занi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку 

оренди визнає фiнансову оре-нду 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 непо-гашених 

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 акти-ви, 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 оре-ндодавця, 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 операцiй-ну 

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 спра-ведлива 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 змен-шення корисностi тодi, коли подiї i обставини вказують на те, що балансову 

вартiсть не буде можливо вiдш-кодувати. 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"   заснова-не 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 

заборгова-нiсть 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 вклю-чаються 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 фiнан-совi результати. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв 

здiйснюється  з одночасним зменшенням величини резерву очiкуваних кредитних збиткiв. У 

разi недостатностi суми нарахованого резе-рву очiкуваних кредитних збиткiв безнадiйна 

дебiторська заборгованiсть списується  з активiв на витрати. Сума вiдшкодування ранiше 

списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається  до складу до-ходiв. Частина 

дебiторської заборгованостi, що пiдлягає погашенню впродовж дванадцяти мiсяцiв вiд дати 

балансу, вiдображається  на ту ж дату у складi поточної дебiторської заборгованостi. 

Дебiторська заборго-ванiсть з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв вiдображається  у складi 

довгострокових активiв. Дебiтор-ська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом на дату 

звiтностi, оцiнюється за первинною вартiстю за ви-рахуванням 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 вiдо-бражаються 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, високолi-квiднi 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 попере-днього 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, вiдо-бражається  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 подiб-них 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 тран-зитних 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 пiдп-риємству. 

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 вартiс-тю 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 консолiдованiй 

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 ймовi-рнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i 

при цьому сума таких зобов'я-зань 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 

неви-користаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди; перенесенням невикористаних 

податкових пiльг на май-бутнi 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 най-меншiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. (П.9 МСФО 2).. 

Собiвартiсть запасiв визна-чається 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 перерахо-вується 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 продук-цiї,оцiнюються(списуються) за собiвартiстю виробництва аналогiчної продукцiї 

поточного перiоду.   Резуль-тати 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  спису-ються з консолiдованого 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 розподiля-ються 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 

оди-ницi 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 гото-вої(виробництво) продукцiї поточного перiоду 

пропорцiйно вартостi основної сировини списаної на виробниц-тво 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 працi-вниками. Товариство здiйснює оплату працi працiвникiв  згiдно затвердженим 

штатним розписом , встанов-леними 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 iмовiрно-стi 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, 

вiдобража-ються 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 перiо-дi, 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. 

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 неви-користаної 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 пiдпри-ємства. 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 во-лодiння, 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 подальшим 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, витра-ти 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 

продук-цiї(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 прибу-ток 

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 оцiн-ки, якi можуть привести до 

значних коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступно-го  

фiнансового року, включають: 

 

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

Супереч-ливi 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 пiд-лягає сплатi до бюджету. Товариство ухвалило 

рiшення вiдшкодовувати ПДВ грошовими коштами. На дум-ку 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 погашення 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 небе-зпечних 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 припущеннях, 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, ви-тратний)  

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 паперiв 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 пога-шення, 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 справедли-вою 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 31.12.20р 31.12.21р 31.12.20р 31.12.21р 31.12.20р 31.12.21р

 31.12.20  р 31.12.21  р 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї      

168 830  

187 570  

168 830  

187 570 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  

15 396  

169 244  

-  

-  

- 

  



169 244 

15 396 

169 244 

 

Iнша поточна дебiторська заборгова-нiсть      

1 691  

4 198  

1 691  

4 198 

 

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 

 31.12.20р 31.12.21р 31.12.20р 31.12.21р 

1 2 3 4 5 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  

168 794  

187 570  

168 794  

187 570 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  

15 396  

169 244 

15 396  

169 244 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  

1 691  

4 198  

1 691  

4 198 

Кредиторська заборгованiсть за това-ри,роботи, послуги  

310 726  

408 315  

310 726  

408 315 

Iнша кредиторська заборгованiсть  

377 034  

426 625  

377 034  

426 625 

 

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 застосування 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 2020, 2021 роки наведена в Таблицi № 5, 6. 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 2020рiк 

                                                                                                                                                                   

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  422 070 300 686 13 047 42 487 778 290 

4 Знос 228 578 190 753 8 505 33 718 461 554 

5 Надiйшло за рiк  18 861 20 312 5 682 1 201 46 056 

6 Вибуло за рiк  

7 первiсна (переоцiнена) вартiсть  73 116 28 903 1 748 1 110 104 877 

8 Знос 49 485 23 060 1 549 1 067 75 161 

9 Нараховано амортизацiї за рiк  22 550 20 749 732 3 255 47 286 

10 Iншi змiни за рiк  

II11 первiсної (переоцiненої) вартостi       

12 зносу       

13 Залишок на кiнець року  

14 первiсна (переоцiнена) вартiсть  367 815 292 095 16 981 42 578 719 469 

15 Знос 201 643 188 442 7 688 35 906 433 679 

 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 2021рiк 

                                                                                                                                                                      

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  367 815 292 095 16 981 42 578 719 469 

4 Знос 201 643 188 442 7 688 35 906 433 679 

5 Надiйшло за рiк  16 793 16 359 46 2 215 35 413 

6 Переоцiнка первiсної вар-тостi 66 586 -114301 -2 088 -17094 -66 897 

7 Переоцiнка зносу -182 414 -202 265 -6 426 -26 963 -418 068 

8 Вибуло за рiк       

9 первiсна (переоцiнена) вартiсть  52471 10 380 3 743 1 750 68 344 

10 Знос 37371 8 489 2 675 1 684 50 219 

11 Нараховано амортизацiї за рiк  18 142 22 312 1 413 3 252 45 119 

12 Iншi змiни за рiк  

13 первiсної (переоцiненої) вартостi       

14 зносу       

15 Залишок на кiнець року  

16 первiсна (переоцiнена) вартiсть  398 723 183 773 11196 25 949 619 641 

17 Знос -  - 10511 10 511 

 

 



Основнi засоби враховуються за переоцiненою вартiстю мiнус подальша амортизацiя i 

знецiнення. Об'єкти основних засобiв переоцiнюються, 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. 

Справедлива вартiсть спецiалiзованих активiв, що представляють бiльшiсть переоцiнюваних 

активiв, визна-чається з використанням витратного пiдходу з коригуванням на суму 

економiчного зменшення корисностi. Справедлива вартiсть неспецiалiзованих активiв 

визначається на основi ринкового пiдходу. Якщо об'єкти основних засобiв переоцiнюються, 

накопичений до моменту переоцiнки знос вираховується з первiсної вар-тостi об'єкту i така 

чиста вартiсть порiвнюється iз переоцiненою вартiстю об'єкта. 

Збiльшення балансової вартостi, що виникає внаслiдок переоцiнки, вiдноситься до iншого 

сукупного доходу та накопичується в складi резерву з переоцiнки у капiталi у звiтi про 

фiнансовий стан, за винятком сум, що компенсують зменшення вартостi активу, ранiше 

вiдображеного у прибутках та збитках. У цьому випадку сума збiльшення вартостi такого активу 

вiдображається у прибутках та збитках. Зменшення балансової вартостi вiдображається у складi 

прибутку та збитку, за винятком випадкiв, коли зменшення балансової вартостi компенсує 

попереднє збiльшення балансової вартостi цих же активiв i вiдображається через змен-шення 

резерву переоцiнки. При проведеннi переоцiнки основних засобiв використовується iнформацiя 

щодо всiх попереднiх дооцiнок та уцiнок по кожному об'єкту основних засобiв, що 

переоцiнюється. 

Вирахування зносу з первiсної вартостi переоцiнюваних основних засобiв становить -418 068тис 

грн  

Дооцiнка за рахунок сум, що компенсують зменшення вартостi активу вiдображеного у збитках 

минулих переоцiнок i вiдображена у сладi прибутку становить - 18 578 тис грн. Уцiнка ,що 

компенсує збiльшення вартостi основних засобiв вiдображеної в минулих переоцiнках i 

вiдображена у складi витрат становить 37 442 тис. грн. Збiльшення вартостi основних засобiв за 

рахунок власного капiталу( капiтал в дооцiнках -рахунок  411) становить - 380 843тис. грн, 

зменшення вартостi основних засобiв за рахунок зменшення власного капiталу (капiтал в 

дооцiнках) становить 10 808тис грн. Сума вiдтермiнованих податкових зобовязань по переоцi 

основних засобiв становить  79 471тис.грн.  

Активи, переданi Товариству пiсля приватизацiї, не включають землю, на якiй розташованi 

будiвлi Товариства. 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 2020 р. та 2021 р. не змiнювався. 

Товариство не має  основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством 

обмеження прав власностi. 

 В  2021 роцi Товариством основнi засоби в  заставу не надавались.  

Основнi засоби придбанi за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнi. 

 Основнi засоби переданi в операцiйну оренду станом на 31.12.2020 року складали    74 747 

тис. грн., а ста-ном на 31.12.2021 року складають 107 144 тис грн.  

Основнi засоби  класифiкованi як утримуванi для продажу чи включенi до лiквiдацiйної групи, 

класифiкованої як утримувана для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 - вiдсутнi.  Вартiсть 

основних засобiв, що тимчасово не використовуються - вiдсутня.  

У  складi  активiв  Товариства  враховуються  незавершенi капiтальнi  iнвестицiї. 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї  складаються з: 

 

 

 



Таблиця № 7 

№ Показник на 31.12.2020р. на 31.12.2021р.  

1 2 3 4 

2 машини та обладнання  такi, що потребують встановлення та мон-тажу 6 777 10 653 

3 незавершенi ремонти та модернiзацiї основних засобiв                       2 392 2 153 

4 iншi об'єкти капiтальних iнвестицiй                                      4 792 4 784 

5 Разом                                                                           13 961 17 590 

 

Нематерiальнi активи 

Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв за 2020,2021 роки наведена в Таблицi 8 

Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв  

Таблиця № 8 

№  Показник Групи нематерiальних активiв 

  Програмне забезпечення Програмне забезпечення 

  2020 рiк 2021 рiк 

1 2 3 4 

1 Залишок на початок року    

2 Первiсна  вартiсть  3 934 4 115 

3 Знос                2 120 2 489 

4 Надiйшло за рiк  261 45 

5 Вибуло за рiк    

6 Первiсна вартiсть  80  

7 Знос                80  

8 Нарахована  амортизацiяї за рiк  449 536 

9 Залишок на кiнець року    

10 Первiсна вартiсть  4 115 4 160 

11 Знос                2 489 3 025 

 

 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 перiод визнаються  у прибутку чи збитку, протягом 2020 

року та  2021 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 2020 року - 2021 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 31.12.2020 р. Балансова вартiсть 

на 31.12.2020 р. 

1 2 4 5 

1 Сировина i матерiали 35 606 99 044 

2 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - - 

3 Паливо 243 327 

4 Тара i тарнi матерiали - - 



5 Запаснi частини                        2 017 1 856 

6 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 1 282 1 185 

7 Незавершене виробництво                67 841 106 580 

8 Готова продукцiя                         22 40 

9 Разом                                     106 011 209 032 

 

Станом на 31 грудня 2021року товарно-матерiальнi запаси в сумi 209 032 тисяча гривень були 

показанi за чистою вартiстю реалiзацiї, на 31 грудня 2020 року - 106 011 тисячi гривень.  

В 2021роцi Товариство визнало витрати вiд зниження цiни товарно-матерiальних запасiв на 

загальну суму 55 тисяч гривень.  

В 2020 роцi Товариство визнало витрати вiд зниження цiни товарно-матерiальних запасiв на 

загальну суму 535 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 31.12.2021року 1 018 тисяч гривень i 

на 31.12.2020року 1 182 тисячi гривень. 

Балансова вартiсть запасiв переданих на комiсiю  станом на 31.12.2021 р. 40 тис. грн. -  станом 

на 31.12.2020 р - 22 тис. грн. 

 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть  

 

СТАНОМ  НА 31.12.2020 Р., 31.12.2021 Р. поточна i довгострокова  дебiторська 

заборгованiсть враховується в наступних валютах (Таблиця № 10): 

 

Валюта дебiторської заборгованостi 

Таблиця № 10 

№  Валюта Станом на 31.12.2020р. Станом на 31.12.2021 р. 

1 2 3 4 

1 Українськi гривнi 399 058 455 252 

2 Долари США 174 663 64 871 

3 Євро 551 500 617 628 

4 Iншi валюти - - 

5 Всього фiнансової дебiторської заборгованостi (стр.1040+1125+1155) 1 125 221 1 137 

751 

 

На протязi 2021 року в сумi резерву очiкуваних кредитних збиткiв  вiдбулися наступнi змiни      

(Таблиця № 11): 

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв та знецiнення дебiторської заборгованостi 

Таблиця № 11 

№  Показник Сума 2020 рiк Сума 2021 рiк 

1 2 3 4 

1 Резерв очiкуваних кредитних збиткiв на початок року 521 581 

2 Резерв очiкуваних кредитних збиткiв використаний  

протягом року 265 693 

3 Донарахування резерву очiкуваних кредитних збиткiв  та знецiнення дебiторської 

заборгованостi (МСФЗ 9) 325 751 

4 Сторно невикористаних сум   

5 Резерв очiкуваних кредитних збиткiв на кiнець року 581 639 

Аналiз дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (рядок 1125) i iншої дебiторської 

за-боргованостi (рядок 1155)  по строкам представлений нижче: 

 

 



Термiни дебiторської заборгованостi 

Таблиця №12  

№  Показник На 31.12.2020 р. На 31.12.2021 р. 

1 2 3 4 

1 Не прострочена i не знецiнена заборгованiсть   

2 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 168 998 1 133 290 

3 Iнша дебiторська заборгованiсть 277 515 

4 Всього не простроченої i не знецiненої заборгованостi 1 169 401 1 133 806 

5 Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть   

6 - прострочена менше 90 днiв 1 552 3 796 

7 - прострочена вiд 90 до 360 днiв 682 656 

8 - прострочена бiльше 360 днiв 167 132 

9 Всього простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi 2 401 4 584 

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 дебiтор-ської заборгованостi згiдно 

МСФЗ 9"Фiнансовi iнструменти" (581) (639) 

14 Всього дебiторська заборгованiсть (стр. 1125+1155) 1 125 221 1 137 751 

 

Процент знецiнення дебiторської заборгованостi термiном погашення до 30 днiв    згiдно 

МСФЗ 9 "Фiнансо-вi iнструменти" становить  0,01%. 

Всi простроченi, але не знецiненi суми вважаються такими, що будуть повернутi.. Товариство не 

забезпе-чує 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 № 13 

№ Показник На 31.12.2020 р. На 31.12.2021 р. 

1 2 3 4 

1 ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню 13 495 30701 

2 Iншi податки 15 94 

 

До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi якi не пiдлягають 

вiдображенню у складi наведених статей облiку дебiторської заборгованостi (Таблиця № 14). 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

Розшифрування ряд. 1155 балансу 

Таблиця №№14  

№ Показник На 31.12.2020 р. На 31.12.2021 р. 

1 2 3 4 

1 Розрахунки з робiтниками пiдприємства 9 12 

2 Iншi дебiтори 1 944 4 571 

3 Резерв сумнiвної заборгованостi та знецiнення дебiторської заборгованостi згiдно МСФЗ 

9"Фiнансовi iнструменти"  

(262)  

(385) 

4 Разом 1 691 4 198 

 

 



Грошовi кошти i їх еквiваленти 

Склад грошових коштiв пiдприємства наведено в Таблицi № 15. 

Кошти 

Таблиця № 15 

№ Показник На 31 грудня 2020 р. На 31 грудня 2021 р. 

1 2 3 4 

1 Поточнi рахунки 15 396 133 588 

2 Депозитнi рахунки - 35 660 

3 Резерв знецiнення коштiв за депозитними рахунками згiдно МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти" - (4) 

4 Готiвка (каса) - - 

5 Всього грошових коштiв i їх еквiвалентiв 15 396 169 244 

 

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  31.12.2020 

р. i 31.12.2021р. включенi суми податкового кредиту з податку на додану вартiсть у сумi 1 773 

тис. грн., i             2 423 тис. грн. за окремими господарськими операцiями, розрахованi 

вiдповiдно до податкового законодав-ства 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.  

Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% акцiй в статутному капiталi Товариства, 

була пред-ставлена таким чином станом на 31.12.2021р.:             

                                                                                                                                                     

Таблиця № 16 

Найменування Частка в статутному капiталi (%) Кiлькiсть акцiй у воло-дiннi, шт. 

Номiнальна вартiсть акцiй, грн. 

INTERPIPE LIMITED, КIПР            90,389666 180779333 45 194 833,25 

IНШI ЮРИДИЧНI ОСОБИ                    7,222646 14445291 3 611322,75 

ФIЗИЧНI ОСОБИ                            2,158892  4317784 1 079 446 

АТ IНТЕРПАЙП НМТЗ (викупленi акцiї)     0,228796  457592 114 398 

Разом                                            100% 200000000 50 000 000,0 

 

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  власник ом (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 "IНТЕРПАЙП 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. На протязi 2021 року i звiтного 

перiоду загальними зборами Това-риства не приймалося рiшення щодо змiн розмiру резервного 

капiталу. Станом на 31.12.2020 р.  i 31.12.2021 р. сума резервного капiталу склала 11 364 тис. 

грн. 

 

Нерозподiлений прибуток за результатами дiяльностi пiдприємства станом на  31.12.2020 року 

складав  313 506 тис. грн.,   станом на 31.12.2021 року  становить  525 781 тис. грн.. 

 

В складi додаткового капiталу станом на 31.12.2020 р.. вiдображена сума емiсiйного доходу в 

сумi 14 209 тис. грн., на 31.12.2021 року сума емiсiйного доходу становить 14 240тис.грн. 

Збiльшення емiсiйного доходу вiдбулося за рахунок рiзницi мiж сумою викупу i продажу акцiй 

власної емiсiї. 

 

Капiтал у дооцiнках включає суми переоцiнки балансової вартостi основних засобiв.  Загальна 

сума капiта-лу в дооцiнках на 31.12.2020 року склала 96 817тис. грн., в результатi проведеної 

переоцiнки  основних за-собiв  на 31.12.2021року складає - 373 240 тис. грн. Суми переоцiнки 

основних засобiв рiвномiрно вiдносять-ся в нерозподiлений прибуток пропорцiйно нарахуванню 

амортизацiї по вiдповiдних об'єктах основних засо-бiв щомiсячно.  Сума переоцiнки фiнансової 

iнвестицiї в ТОВ "Новомосковський посуд" складає 11 206тис.грн. 

 

Вилучений капiтал на 31.12.2020 року становив  504 тис. грн., на 31.12.2021 року  572 тис.грн.  

За  2021 рiк  Товариство здiйснило продажу акцiй власної емiсiї в кiлькостi 1043150 штук  i  

примусовий викуп акцiй влас-ної емiсiї в кiлькостi 1087442 штук. 



Прибуток (збиток) на акцiю 

Базовий прибуток на одну акцiю розраховується подiленням прибутку або збитку на 

середньорiчну кiль-кiсть простих акцiй у обiгу на протязi року без урахування власних акцiй, 

викуплених у акцiонерiв. Протягом 2021року Товариство викупило у акцiонерiв  власних акцiй 

в кiлькостi 10874420 штук i продало 1043150штук. Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в 

обiгу становитиме:       

Таблиця №17 

п/п Дата Змiст Випущенi акцiї Власнi акцiї, викупленi товари-ством Акцiї в обiгу

 Часовий зважений коефiцiєнт Середньозва-жена кiлькiсть простих акцiй, що 

перебува-ють в обiгу (гр.5 х гр.6) 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 01.01.2021 залишок  на початок року 199 586 700   199 586 700 22/365 12 

029 883 

2 22.01.2021 викуп акцiй за грошовi кошти  629 850 198 956 850

 126/365 68 680 995 

3 28.05.2021 викуп акцiй за грошовi кошти   1 700 198 955 150 3/365 1 635 

248 

4 31.05.2021 викуп акцiй за грошовi кошти  376 892 198 578 258 3/365

 1 632 150 

5 03.06.2021 викуп акцiй за грошовi кошти  79000 198 499 258 137/365

 74 505 201 

6 18.10.2021 Продаж п акцiй за грошовi кошти 1 043 150  199 542 408

 74/365 40 455 173 

              198 938 650 

 

 У Товариства не має простих акцiй, що потенцiйно розбавляють прибуток на акцiю, тому 

скоригований прибуток на просту акцiю вiдповiдає базовому прибутку. Таким чином прибуток 

на акцiю у результатi дiяльнос-тi, що триває розраховується наступним чином: 

 Таблиця №18 

 2020 рiк 2021 рiк 

1  

Прибуток (збиток) за рiк, який належить акцiонерам Товариства (власникам 

материнської компанiї) - (в тис. грн.)  

80 919  

175 722 

2  

Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в обiгу - (в тис. акцiй)  

198 798  

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)  

0,40704  

0,88330 

 

Станом на 31.12.2021р. у власностi Держави акцiй Товариства немає. Акцiй, зарезервованих для 

випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами немає. 

 

 

 

 



Позиковi кошти 

Склад позикових коштiв Товариства наведено в Таблицi № 19 

Таблиця № 19 

№ Показник На 31.12.2020р. На 31.12.2021 р. 

1 2 3 4 

1 Довгостроковi позиковi кошти   

2 - не банкiвськi позиковi кошти 929 070 896 330 

3 Всього позиковi кошти         929 070 896 330 

 

Позиковi кошти Товариством отриманi в наступних валютах (Таблиця № 20). 

Валюта позикових коштiв 

Таблиця № 20 

№ Показник На 31.12.2020р. На31.12.2021 р. 

1 2 3 4 

1 Долари США      929 070 896 330 

 

Ефективнi вiдсотковi ставки по залученим позикам на протязi 2021 р. складали (Таблиця №21): 

Ефективнi вiдсотковi ставки 

Таблиця № 21 

№ Валюта 2020рiк 2021 рiк 

1 2 3 4 

3 Долари США 7% 7% 

Станом на 31.12.2021 iнша довгострокова не банкiвська заборгованiсть має вигляд: 

Таблиця№22 

Кредитор  

№ договору  

Дата видачi  

Дата погашення по договору  

Валюта сума                                    в валютi тис.  

сума                                  в тис. грн. 

INTERPIPE LIMITED (Кiпр  

419-СВ 23.01.2006  

08.09.06  

20.12 2026  

USD  

1 101  

30 044 

INTERPIPE LIMITED (Кiпр  

623-СВ 13.08.2007  

22.05.09  

20.12 2026  

USD  

3 600  

98 201 

INTERPIPE LIMITED (Кiпр  

08/024 30.05.2008  

22.05.09  

20.12 2026  

USD  

8 657  

236 160 



INTERPIPE LIMITED (Кiпр  

04-В/12/14/ЮЮ  

20.10.14  

20.12 2026  

USD  

19 500  

531 925 

Всього      896 330 

Протягом 2021 року довгострокова заборгованiсть INTERPIPE LIMITED (Кiпр), не змiнювалась. 

Ставка % за кредит  не  змiнювалась, термiн погашення кредиту не змiнювався. 

Сума активiв наданих в заставу, як забезпечення своїх позикових коштiв, вiдсутня.  

Забезпечення  

Сума забезпечень Товариства за 2021 рiк складається з: (Таблиця №23):                                                                              

Таблиця № 23 

Залишок забезпечення на 01.01.2021р:  з них 67 018 

- Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам                                       5 969 

- Забезпечення пенсiйних i розрахункових виплат (Актуарнi розрахунки)- 60 858 

-  Забезпечення виплат вiдповiдно  колективного договору 166 

- Забезпечення виплат по судовим справам 25 

Збiльшено за 2021  рiк :   з них 3 396 

- Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам    3 396 

- Забезпечення пенсiйних i розрахункових виплат (Актуарнi розрахунки)- - 

-  Забезпечення виплат по судовим справам  - 

- Забезпечення виплат вiдповiдно  колективного договору - 

Використано у звiтному перiодi  2021 роцi: з них 7 338 

- Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам    - 3 855 

- Забезпечення пенсiйних i розрахункових виплат (Актуарнi розрахунки)- 3 391 

-  Забезпечення виплат по судовим справам -  25 

-  Забезпечення виплат вiдповiдно  колективного договору 67 

Залишок  резерву на 31.12.2021 року 63 076 

- Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам                                       5 510 

- Забезпечення пенсiйних i розрахункових виплат (Актуарнi розрахунки)- 57 467 

- Забезпечення виплат по судовим справам - 

-  Забезпечення виплат вiдповiдно  колективного договору  99 

    

Забезпечення оплати вiдпусток створюються щомiсячно, iнвентаризацiя  резерву  вiдпусток  

проводиться  щоквартально з вiдображенням результату  в складi операцiйних  доходiв та 

витрат Товариства Забезпе-чення за пенсiйними зобов'язаннями нараховуються щоквартально 

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 01.01.2020- 31.12.2020 у вiдповiдностi з 

МСФЗ"). 

Актуарний метод базується на рiзних припущеннях, якi можуть вiдрiзнятися вiд фактичних 

результатiв    у майбутньому. 

Актуарний метод використовує такi  припущення:  

2020 р 2021р 

Ставка дисконтування 11,0 % 13,3 % 

Ставка iнфляцiї   10,0 % 11,0 % 

Коефiцiєнт плинностi кадрiв   8,0% 8,0% 

Коефiцiєнт збiльшення розмiру зарплати та пенсiї 5,2% 6,0% 

Смертнiсть 97 % 97 % 



Вiк та стаж виходу на пенсiю, перiод виплати пенсiй вiдбувається  згiдно законодавства 

України. 

У 1-3 кварталах Товариство розраховує забезпечення за пенсiйними зобов'язаннями на основi 

звiту актуарiя за попереднiй рiк за методом пропорцiй.  

За 4й квартал забезпечення розраховуються на основi фiнального звiту актуарiя за звiтний рiк iз 

вiдпо-вiдними коригуваннями у бiльшу чи меншу сторону з метою вiдображення в 

бухгалтерському облiку достовiрних даних за звiтний перiод та на балансову дату.  

Сума пенсiйних зобов'язань розподiлена на довгостроковi виплати станом на 31.12.2020 р.- 44 

226тис. грн., станом на 31.12.2021 року -   42 428 тис.  грн. i поточнi  станом на 31.12.2020 р.-           

7 913тис. грн., станом на 31.12.2021 року сумi - 7 591 тис. грн. 

Сума зобов'язань згiдно колективного договору за 2020 р  становить 14 854 тис. грн., за 2021 рiк 

-            12 958тис. грн. 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi 

та iнша кредиторська заборгованiсть 

 

Кредиторська заборгованiсть деномiнована в наступних валютах: 

Кредиторська заборгованiсть по валютах (ряд. 1615 + ряд.1690) 

Таблиця №24 

№ Показник На 31.12.2020 р. На 31.12.2021р. 

1 2 3 4 

1 Українськi гривнi 307 626 391 969 

2 Долари США  366 808 431 549 

3 Євро  13 327 11 422 

4 Всього 687 761 834 940 

 

Станом на 31.12.2020 р., 31.12.2021 р. справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi з 

основної дiяль-ностi i iншої фiнансової кредиторської заборгованостi Товариства рiвна її 

балансовiй вартостi. 

 

Кредиторська заборгованiсть  за поточними зобов'язаннями  i забезпеченнями  

Таблиця № 25 

№ Показник На 31.12.2020 р На 31.12.2021р 

1 2 3 4 

3 За товари, роботи, послуги 310 726 408 315 

4 З бюджетом 2 178 1 973 

5 Зi страхування 395 762 

6 З оплати працi 3 461 4 638 

7 З одержаних авансiв 21 828 11 950 

8 З учасниками 1 377 1 377 

9 Поточнi забезпечення 22 793 20 648 

10 Iншi поточнi зобов'язання 377 034 426 625 

 

За статтею "Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками" станом на 

31.12.2020р. та 31.12.2021р. рахується залишок несплачених дивiдендiв на загальну суму 1 377 

тис. грн.: юридичним осо-бам (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.  

 За статтею  "Поточнi  забезпечення", станом на 31.12.2020р. рахується сума поточних 

забезпечень  за пенсiйними зобов'язаннями 7913 тис. грн.;  резерв на виплату вiдпусток - 5 969 

тис. грн.; сума зобов'язань згiдно колективного договору - 8 719 тис. грн.. iншi зобов'язання - 166 

тис. грн. 



Станом на 31.12.2021р. рахується сума поточних забезпечень  за пенсiйними зобов'язаннями 7 

591 тис. грн.;  резерв на виплату вiдпусток - 5 510 тис. грн.; сума зобов'язань згiдно 

колективного договору -  

7 448 тис. грн.. iншi зобов'язання - 99 тис. грн. 

 

Розшифрування статтi  "Iншi поточнi зобов'язання 

Таблиця № 26 

№ Показник На 31.12.2020 р. На 31.12.2021 р. 

1 2 3 4 

1 Розрахунки за нарахованими вiдсотками 376 843 426 396 

2 Розрахунки за податковим кредитом - 3 

3 Розрахунки з iншими кредиторами 191 226 

4 Разом 377 034 426 625 

 

Розрахунки за нарахованими вiдсотками включають в себе суму нарахованих вiдсоткiв 

переданих   компанiї IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД згiдно договору реструктуризацiї  банкiвських 

кредитiв проведеного у 2019роцi. 

Поточнi зобов'язання вiдображаються за вартiстю компенсацiї, що має бути передана в 

майбутньому за отриманi активи. 

 

Розкриття iнформацiї за статтями  Звiту про фiнансовий результат ( Звiт про сукупний дохiд ) 

 

Реалiзацiя (продаж) 

Iнформацiя про обсяги реалiзацiї продукцiї наведена в Таблицi № 27 

Обсяги реалiзацiї продукцiї 

Таблиця № 27 

№ Показник 2020 рiк 2021 рiк 

1 2 3 4 

1 Реалiзацiя готової продукцiї (трубна продукцiя) 767 896 826 442 

2 Iнша реалiзацiя 1 235 757 2 129 511 

3 Всього реалiзацiя на внутрiшньому ринку 2 003 653 2 955 953 

4 Реалiзацiя готової продукцiї (трубна продукцiя) 692 170 852 541 

5 Iнша реалiзацiя - 63 201 

6 Всього реалiзацiя на експорт 692 170 915 742 

7 Всього доходiв вiд реалiзацiї 2 695 823 3 871 695 

 

Витрати за видами 

Склад основних витрат Товариства наведено в Таблицi №28 

Склад основних витрат 

таблиця № 28 

№ Показник 2020 рiк 2021рiк 

1 2 3 4 

1 Сировина 2 156 800 3 346 023 

2 Газ, Електроенергiя i паливо  67 271 65 341 

3 Амортизацiя основних засобiв 41 315 37 066 

4 Заробiтна плата працiвникiв, включаючи податки на заробiтну плату  

120 249  

112 716 

5 Транспортнi витрати 61 746 74 851 

6 Iншi матерiали 81 980 15 605 

7 Придбання iнших послуг 28 022 23 135 



8 Податки, мито, екологiчний податок 14 420 12 301 

9 Ремонт i техобслуговування  2 090 3 463 

10 Страхування фiнансових ризикiв i майна 5 13 

11 Змiна в залишках готової продукцiї i незавершеного виробництва 5 447 (41 001) 

13 Всього операцiйних витрат, пов'язаних з виробництвом та збутом продукцiї 2 579 345

 3 649 513 

 

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. Ви-знання витрат  вiдбувається  одночасно з визнанням  

збiльшення зобов'язань  або зменшення активiв. 

Витрати визнаються  на основi безпосереднього  зв'язку  мiж понесеними  витратами  та  

отриманим дохо-дом  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 № 29 

Категорiї витрат 

Таблиця № 29 

№ Показник 2020 рiк 2021рiк 

1 2 3 4 

1 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 2 389 951 3 466 364 

2 Адмiнiстративнi витрати 70 849 62 445 

3 Витрати на збут 118 545 120 704 

4 Всього операцiйних витрат 2 579 345 3 649 513 

 

До собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) Товариство вiдносить виробничу 

собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг), яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, 

нерозподiленi постiйнi загаль-новиробничi витрати та наднормативнi виробничi витрати,витрати 

вiд браку. 

Випуск продукцiї : труби електрозварювання обчислювати в тоннах. Собiвартiсть одиницi 

продукцiї розрахо-вувати на 1 тонну. 

 

Iншi операцiйнi доходи та iншi операцiйнi витрати та iншi доходи (iншi витрати) 

Склад iнших операцiйних  доходiв наведено в Таблицi № 30 

Таблицi № 30 

№  Показник 2020 рiк 2021 рiк 

1 2 3 4 

1 Дохiд  вiд продажу оборотних активiв 117 385 69 707 

2 Дохiд вiд операцiйної оренди активiв  13 219 31 766 

3 Списання кредиторської заборгованостi  66 15 

4 Дохiд вiд  операцiйної курсової рiзницi  213 507 40 529 

5 Дохiд вiд реалiзацiї послуг, iнше 111 458 126 281 

6 Всього iнших операцiйних доходiв сума 455 635 268 298 

 

 

 

 



Склад iнших операцiйних  витрат  наведено в Таблицi № 31 

                                                                                                                                                           

Таблицi № 31 

№  Показник 2020 рiк 2021 рiк 

1 2 3 4 

1 Витрати вiд операцiй продажу валюти 1 032 904 

2 Витрати на утримання соцiальної сфери  709 - 

3 Витрати вiд операцiйної оренди  активiв 5 983 8 590 

4 Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 61 319 112 310 

5 Витрати вiд реалiзацiї оборотних активiв 80 791 68 725 

6 Iншi операцiйнi витрати 76 942 92 455 

7 Всього iнших операцiйних витрат сума 226 776 282 984 

 

Операцiйнi доходи i витрати в основному, включають операцiї з продажу металобрухту i 

металопрокату по яких Товариство виступає агентом, таким, що несе ризики, пов'язанi з 

володiнням товару. 

Iншi доходи та iншi витрати 

Склад iнших доходiв i витрат наведено в таблицi №32 

Таблиця  №32 

№ Показник 2020р. 2021 р. 

1 2 3 4 

1 Iншi доходи 34 011 21 352 

2 Дохiд вiд не операцiйної курсової рiзницi(кредити,% по кредитам) 96 982 92 740 

3 Доходи вiд переоцiнки  ОЗ - 18 578 

4 Всього iнших доходiв сума 130 993 132 670 

5 Iншi витрати 10 838 8 310 

6 Витрати вiд переоцiнки  ОЗ - 37 442 

7 Витрати вiд не операцiйних курсових рiзниць(кредити,% по кредитам) 309 840

 45 888 

8 Всього iнших витрат сума 320 678 91 640 

 

Фiнансовi доходи та витрати 

Склад фiнансових доходiв  та  витрат наведено в Таблицi № 33 

Таблиця № 33 

№ Показник 2020р. 2021 р. 

1 2 3 4 

1 Вiдсотковi доходи по банкiвських та iнших позикових коштах 72 - 

2 Вiдсотковi витрати по банкiвських та iнших позикових коштах (58 046) (63 644) 

3 Вiдсотковi витрати за зобов'язанням по пенсiйному забезпеченню, витратам при 

звiльненнi, судовим позовам (6 900) 3 416 

4 Всього фiнансових витрат(доходiв), чиста сума (64 874) (60 228) 

Податок на прибуток 

Ставки оподаткування ,якi застосовувалися  Товариством на протязi звiтного року становили  

18%. 

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв:  

Таблиця №34 

№ Показник 2020 рiк 2021 рiк 

1 2 3 4 

1 Поточний податок - - 

2 Вiдстрочений податок 16 820 20 110 

3 Витрати(дохiд) з податку на прибуток 16 820 20 110 



Податок на прибуток Товариства, розрахований за правилами податкового облiку, що 

застосовуються в Українi, вiдрiзняється вiд його теоретичної величини, яка розраховується 

шляхом множення ставки податку на суму прибутку до оподаткування, вiдображеної у складi 

прибутку або збитку.  

Порiвняння очiкуваного i фактичного податку на прибуток представлена нижче (Таблиця № 35): 

 

Порiвняння очiкуваного та фактичного податку на прибуток 

Таблиця №35 

№ Показник 2020 рiк 2021рiк 

1 2 3  

2 Прибуток до оподаткування 97 739 195 832 

3 Розрахункова сума податку на прибуток по встановленiй Кодексом ставцi 18% ,     17 

593 35 250 

4 Податковий ефект статi, яка не вираховується або не включається у витрати для цiлей 

оподаткування:   

5 Витрати, якi не включаються у витрати для цiлей оподаткування (773) (15 140) 

6 Витрати(дохiд) з податку на прибуток 16 820 20 110 

 

Через вiдмiнностi мiж принципами оподаткування в Українi i МСФЗ виникають певнi тимчасовi 

рiзницi мiж балансовою вартiстю деяких активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i їх 

вартiстю для цiлей ви-значення податкової бази. 

Податковий ефект змiн таких тимчасових рiзниць враховується по ставцi 18 % на 31.12.2021 р., 

як показано нижче (Таблиця № 36, 37).  

Податковий ефект змiн тимчасових рiзниць 

Податковий ефект змiн тимчасових рiзниць 

Таблиця № 36 

№ Показник Станом на 31.12.2020 р. Вiднесено на прибуток або збиток 

1 2 3 4 

1 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування 

2 Всього вiдстроченого податкового зобов'язання - - 

3 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування 

4 Вiдкладенi податковi витрати 655 268 117 948 

5 Резерв знецiнення ТМЦ 1 182 213 

6 Рiзниця мiж вартiстю ОЗ 47 803 8 604 

7 Резерв судових справ 25 5 

8 Всього вiдстроченого податкового активу 704 278 126 770 

 

Податковий ефект змiн тимчасових рiзниць 

Таблиця №37 

№ Показник Станом на 31.12.2021 р. Вiднесено на прибуток або збиток 

1 2 3 4 

1 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування 

2 Всього вiдстроченого податкового зобов'язання - - 

3 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування 

4 Вiдкладенi податковi витрати 437 688 78 784 

5 Резерв знецiнення ТМЦ 1 018 183 

6 Рiзниця мiж вартiстю ОЗ 153 849 27 693 

7 Резерв судових справ - - 

8 Всього вiдстроченого податкового активу 592 555 106 660 

9 Визнане вiдстрочене податкове (зобов'язання)/ актив  106 660 

 



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 органi-зацiєю  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 найбi-льших 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  2021р. операцiй з Lindsell Enterprises 

Limited не було, заборгованiсть по розрахункам 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" 

-КЛВ НОРЗ АМЕРIКА, IНК. (KLW NORTH AMERICA, INC.)   

 

 



Нижче представлена iнформацiя про операцiї мiж Товариством i його пов'язаними сторонами. 

Протягом року Товариство здiйснило наступнi операцiї по основнiй дiяльностi iз пов'язаними 

сторонами 

(Таблиця № 38,39). 

Операцiї з пов'язаними сторонами за 2020 рiк 

Таблиця № 38 

№ Найменування пiдприємства Сума продажу продук-цiї, робiт, послуг Сума купiвлi 

товарiв, робiт, послуг 

1 2 3 4 

1 ТОВ "IНТЕРПАЙП Україна" 1 614 536 112 267 

2 ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ" 72 004 58 

3 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 1 420 952 1 358 

4 АТ "IНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ" 204 - 

5 ТОВ "МЗ ДНIПРОСТАЛЬ" 58 523 1 249 324 

6 ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - 4 938 

7 ПрАТ "Нiкопольський ремонтний завод" 51 1 152 

8 ТОВ "НЬЮЕРДЖI - 203 

9 ТОВ "Новомосковський посуд" 86 812 13 654 

10 ТОВ"ТРАНСКОМ -ДНIПРО" 541 2 718 

11 ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО"  71 868 

12 Разом 3 253 623 1 457 540 

 

Операцiї з пов'язаними сторонами за 2021 рiк 

Таблиця № 39 

№ Найменування пiдприємства Сума продажу продук-цiї, робiт, послуг Сума купiвлi 

товарiв, робiт, послуг 

1 2 3 4 

1 ТОВ "IНТЕРПАЙП Україна" 1 929 446 121 395 

2 ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ" 132 549 448 

3 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 2 434 457 634 

4 АТ "IНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ" - - 

5 ТОВ "МЗ ДНIПРОСТАЛЬ" 55 517 2 193 302 

6 ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - 4 318 

7 ПрАТ "Нiкопольський ремонтний завод" 1 301 3 763 

8 ТОВ "НЬЮЕРДЖI" - 258 

9 ТОВ "Новомосковський посуд" 100 770 14 208 

10 ТОВ"ТРАНСКОМ -ДНIПРО" 398 3 034 

11 ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО"  87 850 

12 Разом 4 654 438 2 429 210 

 

Залишки в розрахунках мiж Групою i пов'язаними сторонами на звiтну дату представленi нижче 

(Таблиця № 40,41): 

Залишки в розрахунках мiж Товариством та пов'язаними сторонами на 31.12.2020 р. 

Таблиця № 40 

№ Найменування пiдприємства Сума заборгованостi пов'язаних сторiн Сума 

заборгованостi перед пов'язаними сто-ронами 

1 2 3 4 

1 ТОВ "IНТЕРПАЙП Україна" 769 504 47 018 

2 ТОВ "IНТЕРПАЙП ЄВРОПА" - 1 364 

3 ТОВ "ТРАНСКОМ -ДНIПРО" 1 142 189 

4 ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ" 10 828 43 



5 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 263 411 1 655 

6 ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - 826 

7 ПрАТ "Нiкопольський ремонтний завод" - 287 

8 ТОВ "Новомосковський посуд" 47 854 2 026 

9 ТОВ "МЗ ДНIПРОСТАЛЬ" 19 731 193 631 

10 АТ "IНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ" 203 - 

11 ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" - 7 810 

12 Разом 1 112 673 254 849 

 

Залишки в розрахунках мiж Товариством та пов'язаними сторонами на 31.12.2021 р. 

Таблиця № 41 

№ Найменування пiдприємства Сума заборгованостi пов'язаних сторiн Сума 

заборгованостi перед пов'язаними сторонами 

1 2 3 4 

1 ТОВ "IНТЕРПАЙП Україна" 722 950 149 002 

2 ТОВ "IНТЕРПАЙП ЄВРОПА" - 1 214 

3 ТОВ "ТРАНСКОМ -ДНIПРО" 1 540 256 

4 ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ" 36 700 448 

5 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 240 043 440 

6 ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - 1 072 

7 ПрАТ "Нiкопольський ремонтний завод" 1 300 608 

8 ТОВ "Новомосковський посуд" 93 990 43 

9 ТОВ "МЗ ДНIПРОСТАЛЬ" 35 297 30 044 

10 ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" - 2 448 

11 ТОВ "НЬЮЕРДЖI" - 238 

12 Разом 1 131 820 185 813 

 

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%.  

 

Виплати ключовому управлiнському персоналу 

 

Провiдний управлiнський персонал протягом 2021 року складався в з п'яти  членiв Правлiння та 

iншого управлiнського персоналу. 

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, що включена до складу iнших операцiйних 

витрат, включала заробiтну плату, поточнi премiї, бонуси,  становила у 2021 роцi - 7 714 тис. 

грн.. у 2020роцi - 9 074 тис. грн., внески до ЄСВ у 2021роцi -984 тис. грн., у 2020роцi -891 тис. 

грн.. В 2020, 2021 роках  Група  не здiйснювала виплати на забезпечення дiяльностi Наглядової 

ради. 

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 прово-диться 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 розподi-ляються 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 № 42,43 

 

Господарськi сегменти 

Таблиця № 42 

№ Показник за 2020 рiк Виробництво 

(труб) Нерозподiленi статтi Всього 

1 2 3 4 5 

1 Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям 2 695 823  2 695 823 

2 Реалiзацiя iншим звiтним сегментам (                   ) (                    ) (                 

) 

3 Iншi операцiйнi доходи 455 635  455 635 

4 Фiнансовi доходи х 72 72 

5 Iншi доходи 139 533  139 533 

6 Дохiд з податку на прибуток х  - 

7 Всього доходiв 3 290 991 72 3 291 063 

8 Собiвартiсть реалiзацiї 2 389 951  2 389 951 

9 Адмiнiстративнi витрати 70 849  70 849 

10 Витрати на збут 118 545  118 545 

11 Iншi операцiйнi витрати 226 776  226 776 

12 Iншi витрати 322 257  322 257 

13 Фiнансовi витрати х 64 946 64 946 

14 Витрати з податку  на прибуток х 16 820 16820 

15 Всього витрат 3 128 378 81 766 2 609 966 

16 Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства 162 613 ( 81 694) 80 919 

17 Активи пiдприємства 2 198 493  2 198 493 

18 Зобов'язання пiдприємства 1 713 088  1 713 088 

19 Капiтальнi iнвестицiї 13 961  13 961 

20 Амортизацiя необоротних активiв 47 735  47 735 

 

Таблиця № 43 

№ Показник за 2021 рiк Виробництво 

(труб) Нерозподiленi статтi Всього 

1 2 3 4 5 

1 Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям 3 871 695  3 871 695 

2 Реалiзацiя iншим звiтним сегментам (                   ) (                    ) (                 

) 

3 Iншi операцiйнi доходи 268 298  268 298 

4 Фiнансовi доходи х 3 416 3 416 

5 Iншi доходи 144 586  144 586 

6 Дохiд з податку на прибуток х  - 

7 Всього доходiв 4 284 579 3 416 4 287 995 

8 Собiвартiсть реалiзацiї 3 466 364  3 466 364 

9 Адмiнiстративнi витрати 62 445  62 445 

10 Витрати на збут 120 704  120 704 

11 Iншi операцiйнi витрати 282 984  282 984 

12 Iншi витрати 96 022  96 022 

13 Фiнансовi витрати х 63 644 63 644 

14 Витрати з податку  на прибуток х 20 110 20 110 



15 Всього витрат 4 028 519 83 754 4 112 273 

16 Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства 256 060 ( 80 338) 175 722 

17 Активи пiдприємства 2 857 377  2 857 377 

18 Зобов'язання пiдприємства 1 894 517  1 894 517 

19 Капiтальнi iнвестицiї 17 590  17 590 

20 Амортизацiя необоротних активiв 45 655  45 655 

 

Iнформацiю про доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв з рiзних країн наведено в Таблицi № 44 

Географiчнi збутовi сегменти 

Таблиця №44 

№ Країна 2020 рiк 2021 рiк 

1 2 3 4 

1 Україна 2 598 821 3 368 837 

2 Румунiя 29 712 23 522 

3 Азербайджан 7 144 - 

4 Литва 12 636 8 678 

5 Естонiя 1 287 23 293 

6 Туркменiя 124 105 - 

7 Польща 233 021 566 264 

8 Нiмеччина 13 714 39 286 

9 Iталiя 52 358 81 249 

10 Молдова 82 587 5 991 

11 Грузiя 21 169 - 

12 Швейцарiя - 63 201 

13 США 46 939 - 

14 Словакiя 13 074 27 177 

13 Iншi країни 54 424 77 081 

14 Всього доходiв 3 290 991 4 284 579 

 

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 забез-печення 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, бу-дуть 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 законодавст-ва iз трансфертного цiноутворення в Українi. 

Товариство вважає, що дотримується вимог законодавства щодо  трансферного цiноутворення.  

Але фор-мулювання деяких правил  трансферного цiноутворення може трактуватись 

по-рiзному,  тому вплив потен-цiйних ризикiв щодо оскарження податковими органами позицiї 

Товариства у питаннях трансфертного цiноу-творення 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, керiвництво 

Товариства вважає, що можливi збитки  по позовах можуть не виникнути. Тому Товариство не 

вважає потрiбним  визнавати витрати на  створення резерву. 

 

Зобов'язання по капiтальних витратах. На 31грудня 2021 року договiрнi зобов'язання Товариства 

по капiтальних витратах на виробниче устаткування 3 671 тисячi гривень. Керiвництво 

Товариства упевнене, що майбутнiх доходiв i фiнансування буде достатньо для покриття цих 

зобов'язань. 

 

Активи, переданi в заставу, i активи, використання яких обмежено. Товариство на кiнець 

2021року 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 непо-гашеної 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 дебi-торську заборгованiсть заставою. На думку 

керiвництва Товариства, кредитний ризик належним чином вра-хований в створених резервах на 

знецiнення вiдповiдних активiв. 

Концентрацiя кредитного ризику    У Товариства iснує концентрацiя кредитного ризику. Далi 

представлена iнформацiя про загальну сукупну суму заборгованостi  найбiльших клiєнтiв i її 

частцi в загальнiй сумi дебi-торської заборгованостi (Таблиця №45): 

 

 

 



Загальна сукупна сума заборгованостi  найбiльших клiєнтiв     

Таблиця № 45 

№ Показник 31.12.2020р. 31.12.2021 р. 

1 2 3 4 

1 Сукупна сума дебiторської заборгованостi 10 найбi-льших контрагентiв  

1 122 258  

1 132 457 

2 Їх частка в загальнiй сумi дебiторської заборгованостi 99,85% 99,85% 

 

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 валют-ному 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.В представленiй нижче таблицi показана 

концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют за станом на кiнець та початок 

звiтного перiоду: 

 

Концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв 

Таблиця № 46 

№ Валюта На 31.12.2020 р. На 31.12.2021 р. 

  Монетарнi активи Монетарнi зобов'язання Разом вплив Монетарнi активи

 Монетарнi зобов'язання Разом вплив 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Долар США 174 663 (1 295  878) (1 121 215) 89 851 (1 327  879) (1 238 028) 

2 Євро 551 500 (13 337) 538 163 681 776 (11 422) 670 354  

3 Росiйськi рублi - - - 1 - 1 

4 Всього 726 163 (1 309 215) (583 052) 771 628 (1 339 301) (567 673) 

 

    Внаслiдок вказаного вище ризику станом на 31  грудня 2020року, якби курс iноземних 

валют по вiдношенню до гривнi вирiс/знизився на 10% при незмiнностi iнших чинникiв, чистий 

прибуток до оподаткування за 2021 рiк був би на 56 767 тис гривень менше/бiльше (на 31  

грудня 2020 року  - на 58 305 тис гривень мен-ше/бiльше).  

Ризик змiни вiдсоткової ставки. Доходи i грошовi потоки Товариства вiд операцiйної дiяльностi, 

в основно-му, не залежать вiд змiн ринкових вiдсоткових ставок. Ризик змiни вiдсоткової ставки, 

до якого схильне  Товариство,  пов'язаний з позиковими засобами. На 1  сiчня 2021 року i 31  

грудня 2021 року не банкiвськi кредити були залученi Товариством по фiксованiй вiдсотковiй 

ставцi. При цьому всiма кредитними догово-рами передбаченi положення, що дозволяють 

кредитору мiняти вiдсотковi ставки протягом термiну вiдповiд-ного кредиту за наявностi 

iстотних змiн на фiнансових ринках. Позиковi засоби, виданi пiд фiксовану вiдсот-кову 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 про-дажу 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 наяв-нiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань при настаннi 

термiну їх погашення. Управ-лiння 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 31  грудня 2020 

року (Таб-лиця № 47): 

Аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення 

Таблиця № 47 

№ Показник На 31.12.2020 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 заборгова-нiсть за товари, роботи, послуги - 310 726 -

 - 310 726 

3 Iншi поточнi зобов'язання - 191 - 376 843 377 034 

4 Iншi фiнансовi зо-бов'язання - - - 929 070 929 070 

5 Всього - 310 917 - 1 305 913 1 616 830 

 

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення на 31 грудня  2021 

ро-ку (Таблиця № 48): 

Аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення 

Таблиця № 48 

№ Показник На 31.12.2021р. 

  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 заборгова-нiсть за товари, роботи, послуги - 408 315 -

 - 408 315 

3 Iншi поточнi зобов'язання - 229 - 426 396 426 625 

4 Iншi фiнансовi зо-бов'язання - - - 896 330 896 330 

5 Всього - 408 544 - 1 322 726 1 731 270 

 

Управлiння капiталом. Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої 

роботи То-вариства як безперервно дiючого об'єкта, для того щоб приносити прибуток 

акцiонерам i вигоди iншим зацi-кавленим сторонам.  

Українським законодавством встановленi наступнi вимоги до капiталу акцiонерних товариств:  

- акцiо-нерний 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 капi-талу, Товариство пiдлягає лiквiдацiї. 

Вартiсть чистих активiв визначена як рiзниця мiж вартiстю майна Товариства i його 

зобов'язаннями вiдповiд-но до рекомендацiй НКЦПФР i Мiнiстерства фiнансiв України й 

складає станом на 31.12.2021 року складає  962 860 тис. грн. 

дати.       

             

Подiї пiсля звiтної дати. Факти господарської дiяльностi, якi вплинули чи можуть вплинути на 

фiнансовий стан, рух грошових коштiв чи результати дiяльностi пiдприємства, й мали мiсце в 

перiод мiж звiтною датою i датою затвердження фiнансової звiтностi за звiтний рiк невiдомi.  

 

Затвердження фiнансової звiтностi 

Датою пiдписання  управлiнським персоналом  Товариства фiнансової звiтностi за 2021 рiк є 

14.01.2022 року. 

Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України пiдлягає затвердженню 

Загальними зборами АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ".  

 

 

 

Керiвник                                        ________________          О.А. Дьячков 

 

 

Головний бухгалтер                            ________________           I.Г. Масюк 

 

 

 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

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: 1235 

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 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2021 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 1 977 1 319 

    первісна вартість 1001 5 263 5 287 

    накопичена амортизація 1002 ( 3 286 ) ( 3 968 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 25 597 37 609 

Основні засоби 1010 312 324 644 696 

    первісна вартість 1011 761 884 657 782 

    знос 1012 ( 449 560 ) ( 13 086 ) 

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 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 126 770 106 660 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 1065 0 0 



фондах 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 466 668 790 284 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 199 153 356 083 

Виробничі запаси 1101 110 125 191 412 

Незавершене виробництво 1102 87 700 160 867 

Готова продукція 1103 1 328 3 804 

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 1 171 851 1 153 926 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 362 912 391 469 

    з бюджетом 1135 14 670 48 480 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 238 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 700 4 131 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 52 743 194 459 

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 4 218 5 863 

Усього за розділом II 1195 1 807 247 2 154 411 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 2 273 915 2 944 695 

 

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 96 817 373 240 

Додатковий капітал 1410 14 222 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 313 506 514 575 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 



Вилучений капітал 1430 ( 504 ) ( 572 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 485 405 962 860 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 81 931 

Пенсійні зобов’язання 1505 44 226 42 428 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 929 070 896 330 

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 973 296 1 020 689 

    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 374 686 482 568 

    розрахунками з бюджетом 1620 3 042 2 778 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 1 354 1 713 

    розрахунками з оплати праці 1630 7 038 8 154 

    одержаними авансами 1635 21 481 11 034 

    розрахунками з учасниками 1640 1 377 1 377 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 27 575 26 393 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 378 661 427 129 

Усього за розділом IІІ 1695 815 214 961 146 

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 2 273 915 2 944 695 

 

Керівник    О.А. Дьячков 

 

Головний бухгалтер   I.Г. Масюк 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393139 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2021 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 4 323 993 3 063 202 

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 ( 3 822 183 ) ( 2 687 458 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 501 810 375 744 

    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 214 316 412 564 

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 ( 78 070 ) ( 81 995 ) 

Витрати на збут 2150 ( 156 094 ) ( 143 024 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 265 138 ) ( 210 991 ) 

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 216 824 352 298 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 3 416 72 

Інші доходи 2240 132 670 130 993 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 63 644 ) ( 64 946 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 91 640 ) ( 320 678 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 197 626 97 739 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -21 904 -16 820 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 175 722 80 919 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 383 701 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 383 701 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 81 931 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 301 770 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 477 492 80 919 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 477 492 80 919 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 3 682 413 2 508 483 

Витрати на оплату праці 2505 203 748 198 116 

Відрахування на соціальні заходи 2510 44 621 40 696 

Амортизація 2515 52 218 53 233 

Інші операційні витрати 2520 200 726 196 065 

Разом 2550 4 183 726 2 996 593 

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 198 938 650 198 798 820 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 198 938 650 198 798 820 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,883300 0,407040 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,883300 0,407040 

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

 

Керівник    О.А. Дьячков 

 

Головний бухгалтер   I.Г. Масюк 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393139 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2021 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

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 4 828 964 3 321 597 

Повернення податків і зборів 3005 122 187 150 161 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 122 187 150 161 

Цільового фінансування 3010 3 797 3 382 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 46 244 110 150 

Надходження від повернення авансів 3020 110 857 30 889 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 1 468 1 839 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 166 92 

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 899 592 3 347 817 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 4 452 281 ) ( 2 622 775 ) 

Праці 3105 ( 158 222 ) ( 155 002 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 42 414 ) ( 40 925 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 55 376 ) ( 53 697 ) 

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 ( 444 346 ) ( 586 018 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 26 887 ) ( 231 421 ) 

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 ( 739 281 ) ( 3 297 449 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 94 468 -21 360 

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

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 77 388 85 973 

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 ( 28 419 ) ( 26 995 ) 

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 48 969 58 978 

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 1 308 72 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 1 340 ) ( 504 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 55 258 ) 

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 -32 -55 690 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 143 405 -18 072 

Залишок коштів на початок року 3405 52 743 61 074 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -1 689 9 741 

Залишок коштів на кінець року 3415 194 459 52 743 

 

Керівник    О.А. Дьячков 

 

Головний бухгалтер   I.Г. Масюк 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 05393139 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2021 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 4000 50 000 96 817 14 222 11 364 313 506 0 -504 485 405 0 485 405 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 50 000 96 817 14 222 11 364 313 506 0 -504 485 405 0 485 405 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 175 722 0 0 175 722 0 175 722 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 301 770 0 0 0 0 0 301 770 0 301 770 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 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 0 0 



Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 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 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 -1 372 -1 372 0 -1 372 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 31 0 0 0 1 304 1 335 0 1 335 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -25 347 0 0 25 347 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 276 423 31 0 201 069 0 -68 477 455 0 477 455 

Залишок на кінець року  4300 50 000 373 240 14 253 11 364 514 575 0 -572 962 860 0 962 860 

 

Керівник    О.А. Дьячков 

 

Головний бухгалтер   I.Г. Масюк 



Примітки до консолідованої фінансової звітності, складеної відповідно до 

міжнародних стандартів фінансової звітності 
Примiтки 

до консолiдованої фiнансової звiтностi АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" та його дочiрнього 

пiдприємства  ТОВ "Новомосковський посуд" (надалi - "Група") за 2021рiк 

 

Загальна iнформацiя про Групу  

 

Акцiонерне товариство "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", та його 

дочiрнє  пiдприємство  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Новомосковський посуд"  

далi за текстом -  "Група ", створена згiдно з вимогами  чинного законодавства України.  

      

Акцiонерне товариство "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", 

iдентифiкацiйний код - 05393139, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ - 230,  зареєстроване 

виконавчим комiтетом Новомосковської мiської ради Днiпропетровської областi 25 квiтня 1996 

року, має скорочену назву АТ " Iнтерпайп НМТЗ". 

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Новомосковський посуд" iдентифiкацiйний код - 

33905850, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ - 240,  засноване вiдповiдно до рiшення 

Наглядової ради АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" № 50 вiд 16.11.2005 року, зареєстроване виконавчим 

комiтетом Новомосковської мiської ради Днiпропетровської областi 03.12.2005 року, номер 

запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб № 12291020000000354. Свiдоцтво про 

державну реєстрацiю АОО №453271 вiд 03.12.2005р. Частка АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" в 

статутному капiталi ТОВ "Новомосковський посуд" складає 100 %.  

Група знаходиться за адресою: Україна, 51200, Днiпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. 

Сучкова, 115,  мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1211900000, Сторiнка в мережi Iнтернет: 

nmpp.interpipe.biz, електронна адреса Групи: info@nmpp.interpipe.biz. 

Група провадить свою господарську дiяльнiсть та володiє виробничими потужностями, в 

Українi та не має активiв на тимчасово окупованих територiях Автономної Республiки Крим та 

частин Луганської та Донецької областей. 

Основним видом дiяльностi  Групи є виробництво та реалiзацiя сталевих електрозварних труб, 

виробництво та реалiзацiя емальованого посуду. Основними видами продукцiї є: труби 

нафтопровiднi середнього дiаметру, труби та профiлi вуглецевi малого дiаметру, посуд 

емальований. Окрiм виробництва Група  здiйснює послуги з нанесення iзоляцiйного 

антикорозiйного покриття. 

 

Заява керiвництва про економiчне середовище, вiдповiдальнiсть за пiдготовку,затвердження i 

подання консолiдованої фiнансової  звiтностi. 

На дiяльнiсть Групи, як i на всi пiдприємства цiєї  галуза, чималий вплив має зовнiшнє 

економiчне становище та податкова полiтика держави. Група, функцiонує в нестабiльному 

середовищi. Насамперед це пов'язано з ескалацiєю конфлiкту з Росiйською Федерацiєю. З 

наслiдкiв цiєї ескалацiї є iстотне зростання цiни на газ, що ставить певнi загрози для економiки. 

Серед iнших неприємних моментiв, якi стримують зростання української економiки - обмеженi 

виробничi потужностi, низький рiвень iнвестицiй приватних осiб, пiдвищення цiни на 

енергоносiї, повiльне вiдновлення сфери послуг i т. д. Україна другий рiк поспiль, як i увесь свiт, 

живе у новiй коронавiруснiй реальностi, у якiй присутнi "локдауни", "антисептики", "маски", 

"ковiдсертифiкати" тощо. Попри глобальну пандемiю та економiчну кризу, спричинену нею, 

Україна стабiлiзували економiчну ситуацiю. Функцiювання Групи в цьому середовищу  

призводить до  жорсткої конкуренцiї на внутрiшньому й свiтових ринках i  змушує  Групу 

постiйно удосконалювати технологiю виробництва продукцiї, пiдвищуючи її якiсть з 



одночасним зниженням витрат, впроваджувати новi, особливо лiквiднi види продукцiї.    

Проблемними питаннями для Групи   є:  

1.Загострення конкуренцiї на свiтових ринках. 

2.Зростання цiн на метал, енергетику, що позначається на збiльшеннi собiвартостi продукцiї.  

3.Нестабiльна полiтична, економiчна,епiдемiлоогiчна  та законодавча ситуацiя. 

4.Коливання курсу нацiональної валюти, що значно знижує попит на продукцiю як вiтчизняних 

так i iноземних споживачiв.  

5.Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень. 

 

 Група в процесi здiйснення господарської дiяльностi дотримуються вимог чинного 

законодавства в усiх сферах. Проте сучасне законодавче поле має особливостi, якi створюють 

певнi ризики для Групи У зв'язку з численними змiнами, що вносяться до чинних законодавчих 

актiв, iснує багато суперечностей мiж нормативними актами, також залишається багато питань, 

не врегульованих, або недостатньо врегульованих на законодавчому рiвнi. Деякi важливi 

питання регулюються не Законами, а пiдзаконними актами. Така ситуацiя дає можливiсть 

органам виконавчої влади, контролюючим органам та суб'єктам господарювання тлумачити 

дiюче законодавство неоднозначно, що приводить до нестабiльностi правового регулювання. 

Недостатня розвиненiсть судової системи ускладнює отримання судових рiшень в короткi 

термiни. Недосконалiсть фiнансових iнструментiв в Українi i iнших країнах СНД, впливає на 

ринкову поведiнку споживачiв - вiддавати перевагу нижчiй цiнi, а не вищiй якостi й гарантiям 

експлуатацiйної надiйностi. 

Вплинути на дiяльнiсть Групи можуть такi змiни, як: 

- Пiльги в оподаткуваннi для пiдприємств, якi iнвестують кошти у вiдновлення основних 

засобiв; 

- Вчасне розрахування покупцiв за поставлену продукцiю; 

- Вихiд з нестабiльного економiчного становища; 

- Вихiд на новi ринки збуту. 

   Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд 

успiху українського     уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної 

ситуацiї на разi складно передбачити. 

 

Основа складання.  Консолiдована фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова звiтнiсть) пiдготовлена 

вiдповiдно  до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).   

 Консолiдована фiнансова звiтнiсть  Групи  є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, 

яка є сформованою з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв 

дiяльностi та грошових потокiв Групи, для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола 

користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.  При формуваннi  цiєї фiнансової 

звiтностi  Група  керувалась  також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних 

актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання  консолiдованої 

фiнансової звiтностi в Українi, якi не суперечать  вимогам МСФЗ.  Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть складена вiдповiдно до якiсних характеристик, якi викладенi в Концептуальнiй основi 

пiдготовки i надання фiнансової звiтностi (далi - Концептуальна основа). Повний комплект 

консолiдованої фiнансової звiтностi включає: 

а)Консолiдований  Баланс(звiт про фiнансовий стан); 

б) Консолiдований Звiт про фiнансовi результати(звiт про сукупний дохiд); 

в) Консолiдований Звiт про рух грошових коштiв(по прямому методу); 

г) Консолiдований Звiт про  змiни у власному капiталi 

 

Прийняття до застосування  нових або переглянутих стандартiв та тлумачень  Групою 

застосовуванi  всi новi та переглянутi стандарти  та iнтерпретацiї, якi мали вiдношення до її 

операцiй та є обов'язковими для застосування при складаннi звiтностi.  



 

З 01.01.2021р. набули актуальностi такi змiни в стандартах : 

 

Таксономiя фiнансової звiтностi. Товариство, у зв'язку з наявним обов'язком складати фiнансову 

звiтнiсть за МСФЗ, з 01.01.2020 року мало вперше подати її в електронному XBRL-форматi до 

Системи фiнансової звiтностi (frs.gov.ua). Але остання не запрацювала в повному обсязi, i в 

бiльшостi своїй пiдприємства України не мали можливостi виконати вимоги законодавства, не зi 

своєї вини. Щоб пiдприємствам не довелося безвинно вiдповiдати, законодавець вирiшив на рiк 

вiдтермiнувати подання звiтностi в новому форматi.  

9 квiтня 2021 року на засiданнi Комiтету з управлiння системою фiнансової звiтностi було 

схвалено електронний формат Таксономiї UA XBRL МСФЗ 2020 року (v.1.2) для використання 

суб'єктами звiтування при складаннi фiнансової звiтностi в електронному форматi за 2020 рiк та 

промiжної фiнансової звiтностi в 2021 роцi. 

 Електронний формат Таксономiї UA XBRL МСФЗ 2020 року (v.1.2) оприлюднений на 

офiцiйних сайтах НКЦПФР (www.nssmc.gov.ua), НБУ (www.nbu.gov.ua), Мiнiстерства фiнансiв 

України (www.mof.gov.ua) та на офiцiйному сайтi Системи фiнансової звiтностi 

(www.frs.gov.ua). 

Про старт кампанiї з подання до ЦЗФЗ фiнансової звiтностi, складеної на основi Таксономiї UA 

XBRL МСФЗ 2020 року в єдиному електронному форматi, регулятором (НКЦПФР) було 

повiдомлено на офiцiйному сайтi пiсля завершення налаштування системи.  

Вперше фiнансову звiтнiсть на основi Таксономiї МСФЗ за мiжнародним стандартом XBRL 

Товариством було складено у 2021 роцi. 

 

1 сiчня 2021 року: 

- Змiни до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" - Поступки з оренди, пов'язанi з COVID-19; 

 

- Змiни до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 та МСФЗ (IFRS) 16 

- Реформа базової процентної ставки (IBOR), Етап 2 

 

1 сiчня 2022 року: 

- Змiни до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу", МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" та МСБО 

(IAS) 37 "Резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи"; 

- Щорiчнi удосконалення МСФЗ, цикл 2018 - 2020 рокiв 

 

1 сiчня 2023 року 

- МСФЗ (IFRS) 17 Договори страхування" (зi змiнами, опублiкованими в 2020 - 2021 роках); 

- Змiни до МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" - Класифiкацiя зобов'язань як 

короткостроковi та довгостроковi 

- Змiни до МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi", до Практичних рекомендацiй № 2 з 

МСФЗ "Формування суджень щодо суттєвостi"; 

- Змiни до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни у бухгалтерських оцiнках та помилки" - 

Визначення облiкових оцiнок. 

Змiни до МСФЗ 16 

Враховуючи загальний масштаб пандемiї та заходiв, що вживаються багатьма державами для 

забезпечення соцiального дистанцiювання, то можна припустити, що велика кiлькiсть орендарiв 

отримає поступки з оренди у тiй чи iншiй формi, що означає необхiднiсть застосування 

орендарями змiн до МСФЗ 16, запропонованих Радою з МСФЗ. Змiн до вимог щодо 

вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй з оренди орендодавцями не передбачено. 

Змiни передбачили можливiсть застосування орендарями практичного прийому i не оцiнювати 

чи є оренднi поступки, пов'язанi з COVID-19, модифiкацiєю. 

 



Цей практичний прийом може застосовуватись лише до орендних поступок, що виникають як 

прямий наслiдок спалаху коронавiрусу, i лише за умови виконання всiх наступних умов: 

змiни в орендних платежах призводять до переглянутої суми компенсацiї за оренду, яка є такою 

самою або меншою, нiж сума компенсацiї, до змiн; 

будь-яке зменшення орендних платежiв впливає тiльки на платежi, первiсно призначенi до 

сплати до 30 червня 2021 року або ранiше (у березнi 2021 року було опублiковано черговi змiни 

до МСФЗ 16, згiдно з якими було подовжено цей термiн на 1 рiк - до 30.06.2022); 

немає суттєвих змiн до iнших умов оренди. 

Орендар, який використовує вищезазначений практичний прийом має розкрити цей факт у 

фiнансовiй звiтностi. 

Орендар має використовувати практичний прийом ретроспективно, визнаючи кумулятивний 

ефект (вплив) вiд первiсного застосування змiн як коригування вхiдного сальдо нерозподiленого 

прибутку (або iншого компоненту капiталу) на початок рiчного звiтного перiоду, в якому 

орендар вперше застосовує цi змiни. Орендар не повинен розкривати у звiтному перiодi, в якому 

вперше застосовує змiни, iнформацiю, що вимагається п. 28 (д) МСБО 8 "Облiковi полiтики, 

змiни в облiкових оцiнках та помилки". 

 

Наразi таксономiєю також передбаченi вiдповiднi розкриття, зокрема щодо: 

 

застосування орендарем практичного прийому, передбаченого п. 46А МСФЗ 16 до всiх поступок 

в орендi, що є прямим наслiдком пандемiї covid-19, якi вiдповiдають умовам, викладеним у п. 

46В МСФЗ 16; 

 

природи договорiв, щодо яких орендар застосовував практичний прийом п. 46А МСФЗ 16, якщо 

вiн не застосовував цей прийом до всiх поступок в орендi, що є прямим наслiдком пандемiї 

covid-19; 

 

суми, визнаної у прибутках або збитках звiтного перiоду з метою вiдображення змiн в орендних 

платежiв, пов'язаних з поступками в орендi, що є прямим наслiдком пандемiї covid-19, до яких 

орендар застосовував практичний прийом п. 46А МСФЗ 16. 

 

Змiни до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 та МСФЗ (IFRS) 16 - 

Реформа базової процентної ставки (IBOR), Етап 2 

 

На першому етапi Реформи (2020 рiк) розглядалися питання, якi впливають на фiнансову 

звiтнiсть у перiод до замiни iснуючих еталонних вiдсоткових ставок на RFR. 

 

На другому етапi основна увага придiляється питанням, що виникають пiд час замiни iснуючих 

базових процентних ставок на безризиковi ставки RFR. Цей завершальний Етап вiдбувається 

зараз, у 2021 роцi. Пiдсумком Етапу має бути замiна ставок IBOR на безризиковi ставки RFR у 

договорах щодо фiнансових iнструментiв до 31 грудня 2021 року. Ставки IBOR перестануть 

публiкуватись з 2022 року. До публiкацiї до середини 2023 року залишиться тiльки US Libor з 

термiнами овернайт, 1, 3, 6 та 12 мiсяцiв - до закiнчення бiльшостi прив'язаних до них договорiв. 

 

Актуальними для 2021 року є такi змiни до МСФЗ, пов'язанi з Реформою: 

 

Змiни до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" та до МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: 

визнання та оцiнка" - стандарти значно доповненi положеннями, що стосуються реформи 

базової вiдсоткової ставки, особливо у частинi хеджування. 

 

 



МСФЗ 9 доповнено пунктами 5.4.5 - 5.4.9, що включають положення про змiну основи для 

визначення передбачених договором грошових потокiв, спричинене реформою базової 

процентної ставки, та мiстять спрощення практичного характеру. Замiна у iснуючих фiнансових 

iнструментах ставок IBOR на RFR розглядається як змiна плаваючої процентної ставки та 

застосовується п. В5.4.5. про переоцiнку грошових потокiв. 

 

Крiм того, передбачено звiльнення вiд припинення вiдносин хеджування, натомiсть дозволено 

вносити вiдповiднi змiни, згiдно з реформою IBOR, у визначення хеджування та документацiю 

про хеджування вiдповiдно до IFRS 9 та IAS 39 без припинення вiдносин хеджування; 

 

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". 

 

Стандарт доповнено пунктами 104 - 106, що мiстять спрощення практичного характеру, 

зумовлене реформою базової процентної ставки. Органiзацiя, що є орендарем, при замiнi в 

iснуючих договорах ставок IBOR на RFR оцiнює такi змiни як модифiкацiю договору вiдповiдно 

до п. 42 (b) Стандарту. Зобов'язання з оренди пiдлягає повторнiй оцiнцi, при цьому нова база для 

визначення орендних платежiв є економiчно еквiвалентною попереднiй базi (тобто базi, яка 

використовувалась безпосередньо перед модифiкацiєю). Всi iншi модифiкацiї, не пов'язанi з 

реформою ставки, оцiнюються вiдповiдно до вимог МСФЗ 16 в загальновстановленому порядку; 

 

МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї". 

 

Стандарт доповнено такими додатковими вимогами щодо розкриття iнформацiї про те: 

 

як органiзацiя управляє переходом на RFR, його ходом та ризиками, на якi вона наражається у 

зв'язку з реформою IBOR, пов'язаними з фiнансовими iнструментами; 

 

кiлькiсна iнформацiя про фiнансовi iнструменти, якi ще не перейшли на RFR, з розбивкою за 

кожною значущою ставкою IBOR. 

 

Якщо реформа IBOR призвела до змiн у стратегiї управлiння ризиками органiзацiї, 

розкривається опис цих змiн; 

 

МСФЗ (IFRS) 4 "Договори страхування". 

 

Стандарт доповнений пунктами 20R - 20S, що включають положення про змiну бази для 

визначення передбачених договором грошових потокiв, спричинену реформою базової 

процентної ставки для страховикiв, якi застосовують тимчасове звiльнення вiд застосування 

МСФЗ (IFRS) 9. 

 

МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" 

 

У поточнiй редакцiї пункту 17 IAS 16 передбачено, що до первiсної вартостi включаються 

витрати на перевiрку активу, зменшенi на суму чистих надходжень вiд продажу виробiв, 

вироблених у процесi доставки та перевiрки активу. Наприклад, витрати на тестування 

обладнання включаються до первiсної вартостi за мiнусом прибутку вiд продажу зразкiв, 

отриманих у процесi тестування. 

З 1 сiчня 2022 року забороняється вираховувати iз собiвартостi основних засобiв суми, отриманi 

вiд продажу вироблених виробiв, тодi як компанiя готує актив до використання за 

призначенням. Натомiсть компанiя визнаватиме таку виручку вiд продажiв та вiдповiднi витрати 

у складi прибутку або збитку. 



 

Доповнення в МСФЗ 16 стосуються облiку та розкриття iнформацiї в частинi надходжень за 

основними засобами до їх використання за призначенням. 

 

Зокрема, змiнами передбачено доповнення МСБО 16 новим пунктом 20А у роздiлi "Елементи 

собiвартостi": 

 

"20A Можливо, що в процесi доставки об'єкта до розташування та приведення його в стан, якi 

потрiбнi для його експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва, будуть вироблятися вироби 

(наприклад, зразки, виготовленi в процесi тестування належного функцiонування активу). 

Органiзацiя визнає надходження вiд продажу будь-яких таких виробiв, а також первiсну вартiсть 

цих виробiв у складi прибутку або збитку вiдповiдно до застосовних стандартiв. Органiзацiя 

оцiнює первiсну вартiсть цих виробiв вiдповiдно до вимог оцiнки, передбачених МСБО 2". 

 

Окрiм того, передбачено новий пункт у частинi розкриття iнформацiї: 

 

"74A Якщо ця iнформацiя не розкрита окремо у звiтi про сукупний доход, у фiнансовiй звiтностi 

також необхiдно розкрити: 

 

(a) суму компенсацiї, що надається третiми особами у разi знецiнення, втрати або передачi 

об'єктiв основних засобiв, яка включена до складу прибутку чи збитку; i 

 

(b) суми надходжень i витрат, включенi до складу прибутку або збитку вiдповiдно до пункту 

20A, якi вiдносяться до вироблених виробiв, що не є результатом звичайної дiяльностi 

органiзацiї, а також iнформацiю про те, за якою статтею (якими статтями) звiту про сукупний 

дохiд вiдображенi такi надходження та витрати". 

 

МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу" 

 

1. МСФЗ 3 визначає, як компанiя повинна враховувати активи та зобов'язання, якi вона купує 

внаслiдок об'єднання. МСФЗ 3 вимагає, щоб компанiя посилалася на Концептуальнi основи 

фiнансової звiтностi, щоб визначити, що визнається активом чи зобов'язанням. 

 

У поточнiй редакцiї з метою застосування МСФЗ 3 замiсть положень Концептуальних основ, 

випущених у 2018 роцi, покупцi повиннi використовувати визначення активу та зобов'язання та 

вiдповiднi вказiвки, викладенi у Концепцiї, прийнятiй Радою з МСФЗ у 2001 роцi. 

 

З 1 сiчня 2022 року оновлено посилання вiдповiдно до якого, покупцi повиннi посилатися на 

Концептуальнi засади, випущенi у 2018 роцi, для визначення того, що є активом чи 

зобов'язанням. 

 

2. Також з 1 сiчня 2022 року запроваджено виняток, згiдно з яким для деяких видiв зобов'язань 

та умовних зобов'язань компанiї, що застосовують МСФЗ 3, мають замiсть Концептуальної 

основи, застосовується посилання на МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi 

активи". Рада с МСФЗ очiкує, що цей виняток залишиться в МСФЗ 3 доти, доки визначення 

зобов'язання в МСБО 37 вiдрiзнятиметься вiд визначення в останнiй редакцiї Концептуальної 

основи. Рада планує розглянути можливiсть узгодження визначень в рамках проєкту з внесення 

цiльових удосконалень до МСБО 37. 

МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" 

В даний час пункт 68 МСБО 37 не уточнює, якi витрати слiд включати в оцiнку витрат на 

виконання контракту з метою оцiнки того, чи цей договiр є обтяжливим. 



 

1 сiчня 2022 року до пункту 68 МСБО 37 внесено змiни, внаслiдок яких встановлено, що витрати 

на виконання договору включають витрати, якi безпосередньо пов'язанi з цим договором i 

включають: 

 

(a) додатковi витрати на виконання цього договору, наприклад, прямi витрати на оплату працi та 

матерiали; i 

 

(b) розподiленi iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з виконанням договорiв, наприклад, 

розподiлену частину витрат на амортизацiю об'єкта основних засобiв, що використовується для 

виконання серед iнших даного договору. 

 

У змiнах також пояснюється, що до створення окремого резерву пiд обтяжливий договiр 

органiзацiя визнає збиток вiд знецiнення, понесений за активами, що використовуються пiд час 

виконання договору, а не за активами, видiленими на його виконання. 

 

Застосування цих змiн може призвести до визнання бiльшого обсягу резервiв пiд обтяжливi 

договори, оскiльки ранiше деякi органiзацiї включали витрати на виконання договору лише 

додатковi витрати. 

 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ, цикл 2018 - 2020 рокiв: 

 

МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" 

 

Пункт D16 (a) МСФЗ 1 надає дочiрнiй органiзацiї, яка вперше починає застосовувати МСФЗ 

пiзнiше, нiж її материнська компанiя, звiльнення щодо оцiнки його активiв та зобов'язань. 

Виняток, передбачений пунктом D16 (a) МСФЗ 1, не застосовується до компонентiв капiталу. 

Вiдповiдно, до внесення поправки до МСФЗ 1 вiд дочiрньої органiзацiї, яка вперше 

застосовувала МСФЗ пiзнiше, нiж її материнська компанiя, могли вимагати вести два окремi 

облiки для накопичених курсових рiзниць, що базуються на рiзних датах переходу на МСФЗ. 

Змiни до МСФЗ 1 поширюють звiльнення, передбачене пунктом D16 (a) МСФЗ 1, на накопиченi 

курсовi рiзницi, щоб скоротити витрати для компанiй, що вперше застосовують МСФЗ; 

 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 

 

Змiни пояснюють, якi комiсiї враховує компанiя, коли вона застосовує тест "10 вiдсоткiв", 

передбачений пунктом B3.3.6 IFRS 9 для оцiнки того, чи слiд припиняти визнання фiнансового 

зобов'язання. 

 

Так, з 1 сiчня 2022 року при визначеннi величини виплат комiсiйних за вирахуванням отриманих 

комiсiйних позичальник враховує тiльки суми комiсiйної винагороди, виплата або отримання 

яких провадилися мiж цим позичальником та вiдповiдним кредитором, включаючи комiсiйнi, 

виплаченi або отриманi позичальником або кредитором вiд iменi один одного; 

 

МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство" 

 

В даний час вiдповiдно до пункту 22 МСБО 41 при визначеннi справедливої вартостi шляхом 

дисконтування грошових потокiв компанiї виключають iз розрахунку грошовi потоки з 

оподаткування. 

 

 



З 1 сiчня 2022 року вимогу про виключення податкових потокiв коштiв при оцiнцi справедливої 

вартостi пункту 22 МСБО 41 скасовано. Цi змiни приводять у вiдповiднiсть вимоги МСБО 41 

щодо оцiнки справедливої вартостi з вимогами iнших стандартiв МСФЗ. 

 

МСФЗ 17 "Договори страхування" 

 

МСФЗ 17 замiнює промiжний Стандарт - МСФЗ 4, вимагає забезпечення послiдовного облiку 

для всiх страхових договорiв на основi поточної моделi оцiнки, надає корисну iнформацiю про 

рентабельнiсть договорiв страхування. 

 

МСФЗ 17 застосовується до: страхових контрактiв (включаючи контракти перестрахування), якi 

суб'єкт господарювання випускає, контракти перестрахування, якi суб'єкт господарювання 

утримує, iнвестицiйних контрактiв iз умовами дискрецiйної участi, якi вiн випускає, якщо 

суб'єкт господарювання випускає також i страховi контракти. 

 

До основних нововведень МСФЗ 17 належить: 

 

класифiкацiя страхових та iнвестицiйних договорiв; 

 

обов'язкове вiдокремлення компонентiв, якi не є страховими; 

 

визначення прибутковостi страхових контрактiв пiд час первiсного визнання (наприклад чи є 

страховi контракти обтяжливими); 

 

вимоги до агрегування контрактiв: за рiвнем ризику, прибутковiстю, датою випуску та iншими 

вимогами стандарту; 

 

розширення вимог до розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi у структурi балансу та звiтi 

про фiнансовi результати; 

 

актуарнi розрахунки через рiзнi методи оцiнки зобов'язань. 

 

МСФЗ 17 застосовується ретроспективно. 

 

МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" 

 

Змiни до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" стосуються класифiкацiї поточних та 

довгострокових зобов'язань, зокрема: 

 

уточнено, що зобов'язання класифiкується як довгострокове, якщо органiзацiя має право 

вiдстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 мiсяцiв - це право має iснувати на 

дату закiнчення звiтного перiоду; 

 

класифiкацiя залежить тiльки вiд наявностi такого права i не залежить вiд ймовiрностi того, чи 

планує компанiя скористатися цим правом; 

 

докладнiше прописаний порядок оцiнки обмежувальних умов (ковенантiв). 

 

 

 

 



Новий пункт у роздiлi "Короткостроковi зобов'язання" викладено в такiй редакцiї: 

 

"72A Право органiзацiї вiдстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на дванадцять 

мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду має бути реальним i має iснувати на дату закiнчення 

звiтного перiоду. Якщо право вiдстрочити врегулювання зобов'язання залежить вiд виконання 

органiзацiєю певних умов, то це право iснує на дату закiнчення звiтного перiоду тiльки в тому 

випадку, якщо органiзацiя виконала цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду. Органiзацiя 

повинна виконати цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду, навiть якщо перевiрка їх 

виконання здiйснюється кредитором пiзнiше." 

 

Зобов'язання класифiкувалося як короткострокове виходячи з термiнiв його виконання, 

визначених умовами договору. 

 

Слiд зауважити, що внесенi змiни пропонують класифiкувати зобов'язання як довгострокове 

шляхом "продовження" строку за рахунок наявностi права виконати його пiзнiше як мiнiмум 

через рiк пiсля звiтної дати. 

 

За результатами застосування змiн до МСБО 1 класифiкацiя частини короткострокових 

зобов'язань може бути переглянута та змiнена на довгостроковi. 

 

МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" 

 

Змiни до МСБО 8 уточнюють рiзницю мiж змiнами облiкових полiтик та облiкових оцiнок, а 

також визначають облiковi оцiнки як монетарнi суми у фiнансових звiтах, щодо яких є 

невпевненiсть в оцiнцi. 

 

У текстi Змiн наголошується на тому, зокрема, що: 

 

змiни в облiкових оцiнках, що є наслiдком нової iнформацiї або нових розробок, не є 

виправленням помилок; 

 

результати змiни вхiдних даних або методики оцiнки є змiнами в облiкових оцiнках, якщо вони 

не випливають iз коригувань помилок минулих перiодiв; 

 

змiни в облiкових оцiнках можуть впливати лише на прибутки/збитки поточного перiоду або 

поточного та майбутнього перiодiв. 

 

МСБО 12 "Податки на прибуток" 

 

Вiдстрочене податкове зобов'язання слiд визнавати щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню, крiм тих випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд: 

 

а) первiсного визнання гудвiлу, або 

 

б) первiсного визнання активу чи зобов'язання в операцiї, яка: 

 

i) не є об'єднанням бiзнесу; 

 

ii) не має пiд час здiйснення жодного впливу нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток 

(податковий збиток); 

 



iii) пiд час здiйснення не призводить до виникнення тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

оподаткуванню та вирахуванню, в рiвних сумах. 

 

Вiдстрочений податковий актив слiд визнавати щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

вирахуванню, якщо є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна 

застосовувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли 

вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов'язання в 

операцiї, яка: 

 

а) не є об'єднанням бiзнесу; 

 

б) не впливає пiд час здiйснення операцiї нi на облiковий прибуток, нi на оподатковуваний 

прибуток (податковий збиток); 

 

в) пiд час здiйснення не призводить до виникнення тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

оподаткуванню та вирахуванню, в рiвних сумах. 

 

На початку найбiльш раннього порiвняльного перiоду суб'єкт господарювання повинен: 

 

а) визнати вiдстрочений податковий актив в тiй мiрi, в якiй є ймовiрним, що буде отримано 

оподатковуваний прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову рiзницю, що пiдлягає 

вирахуванню, та вiдстрочене податкове зобов'язання щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню та вирахуванню, пов'язаних з: 

 

i) активами з правом використання та орендними зобов'язаннями, та 

 

ii) витратами на виведення з експлуатацiї, вiдновлення та подiбними зобов'язаннями та 

вiдповiдними сумами, визнаними як частина вартостi пов'язаного активу; та 

 

б) визнає кумулятивний вплив першого застосування Змiн як коригування вхiдного сальдо 

нерозподiленого прибутку (або iншого компоненту капiталу) на цю дату. 

 

Застосування Поправки до МСФЗ(IFRS) 16 "Оренда" на вiдображення результатiв дiяльностi 

Групи не мало впливу, так як Група є орендодавцем. Оскiльки Рада з МСФЗ вирiшила не 

надавати будь-яких додаткових пiльг орендодавцям,оскiльки вважає поточну ситуацiю для них 

не такою складною, як  для орендарiв.  

Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Групу, у зв'язку з тим, що Група не здiйснює страхову 

дiяльнiсть. 

Група застосовує всi МСФЗ, якi набули чинностi до, або з 01.01.2021 року. Поправки та змiни до  

Стандартiв та iнтерпретацiї, якi були випущенi чи оновленi, але не набрали чинностi на дату 

випуску фiнансової звiтностi Група має намiр використовувати з дати їх вступу в дiю. Вплив, 

який буде мати таке перше застосування цих МСФЗ на фiнансову звiтнiсть  не можна зараз 

обгрунтовано оцiнити. 

Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу  

поправок та iнтерпретацiй до МСФЗ на фiнансову звiтнiсть. 

Група  у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2021 р., не застосовувало достроково 

опублiкованi МСФЗ, поправки до них та iнтерпретацiї.  

 

 

 

 



Принципи консолiдацiї. Подана консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до 

принципiв облiку за iсторичною вартiстю, за винятком деяких основних засобiв i фiнансових 

iнструментiв, якi облiковуються за переоцiненою або справедливою вартiстю на кожну звiтну 

дату, як пояснюється нижче. При складаннi  консолiдованої  фiнансової  звiтностi  

використанi  показники рiчної фiнансової звiтностi  материнського  пiдприємства  АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ" та дочiрнього пiдприємства  ТОВ "Новомосковський посуд". 

Пiдприємство вважається контрольованим в разi, якщо : 

o має владнi повноваження щодо пiдприємства - об'єкта iнвестицiй; 

o має права, несе ризики по змiнним результатами дiяльностi пiдприємства-об'єкта iнвестицiй; 

o може використовувати владнi повноваження щодо пiдприємства-об'єкта iнвестицiй з метою 

впливу на величину змiнного результату. 

АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"  проводить оцiнку наявностi контролю над об'єктом iнвестицiй, якщо 

факти та обставини вказують на те, що вiдбулися змiни в одному або бiльше з трьох елементiв 

контролю, перерахованих вище. 

Консолiдацiя дочiрнього пiдприємства починається тодi, коли   материнське  пiдприємство  

отримує контроль над дочiрньою органiзацiєю i припиняється в момент втрати контролю над 

нею. Зокрема, доходи i витрати дочiрньої органiзацiї, придбаної або проданої протягом року, 

включаються в консолiдований звiт про прибутки або збитки i iнший сукупний дохiд з моменту 

отримання  материнським пiдприємством   контролю i до дати, на яку  материнське 

пiдприємство  перестає контролювати дочiрню органiзацiю. 

Прибуток або збиток i кожен компонент iншого сукупного доходу розподiляється мiж 

акцiонерами                                   АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" та не контролюючих 

часток. Загальний сукупний дохiд дочiрнього пiдприємства розподiляється мiж акцiонерами АТ 

"IНТЕРПАЙП НМТЗ"  i частками, навiть якщо це веде до виникнення негативного залишку по 

не контролюючих часток. При необхiдностi в фiнансову звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств 

вносяться коректування для приведення використовуваних ними принципiв облiкової полiтики у 

вiдповiднiсть з принципами облiкової полiтики Групи. 

Всi внутрiшньо груповi активи i зобов'язання, власний капiтал, прибуток, збитки i рух грошових 

коштiв за операцiями мiж пiдприємствами Групи при консолiдацiї виключаються. 

 

Безперервнiсть дiяльностi Групи. Консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена  

виходячи з припущення, що Група буде проводити  свою дiяльнiсть  на безперервнiй  основi  

в досяжному майбутньому,  що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань у ходi 

звичайної дiяльностi.  Таке припущення формувалось виходячи з професiйного судження 

керiвництва, що враховувало фiнансовий стан АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"  та його дочiрнього 

пiдприємства, iснуючi намiри, заплановану в бюджетi прибутковiсть дiяльностi у майбутньому 

та доступ до фiнансових ресурсiв, а також вплив поточної фiнансової та економiчної ситуацiї на 

майбутню дiяльнiсть Групи.  

З кiнця 2019 року розпочалося поширення нового коронавiрусу, який отримав назву COVID-19, 

здатного викликати важкi наслiдки, що призводять до загибелi людини. На кiнець 2019 р 

Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я повiдомляла про обмежене число випадкiв зараження 

COVID-19, але 13 березня 2020 року - було оголошено про початок пандемiї з зв'язку зi 

стрiмким поширенням COVID-19 в Європi та iнших регiонах. У 2021роцi Українi вдалося 

загальмувати поширення пандемiї COVID-19, зберегти макроекономiчну стабiльнiсть, запустити 

державнi програми пiдтримки економiки та частково вiдновити економiчне зростання.   Проте 

продовжують  дiяти  запровадженi санiтарноепiдемiологiчнi норми, обмеження пересування 

громадян, дистанцiйний режим роботи та освiти.  

Заходи, що вживаються по всьому свiту з метою боротьби з поширенням COVID-19, призводять 

до необхiдностi обмеження дiлової активностi, що впливає на Групу, а також до необхiдностi 

профiлактичних заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню iнфекцiї. Для зменшення 

ризику щодо впливу подiй на фiнансову дiяльнiсть Групи, пов'язаних зi сполохом коронавiрусу 



COVID-19, Група  вживає  належнi заходи на пiдтримку стабiльностi  та безперервностi її  

дiяльностi. Зазначенi вище подiї,  не є такими що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть i розвиток  

Групи, не є такими, що спричиняють будь-якi невизначеностi щодо безперервної дiяльностi 

Групи, i не потребують коригування або розкриття у фiнансовiй звiтностi, та примiтках до неї. 

Керiвництво Групи не володiє iнформацiєю про намiр лiквiдувати Групу,  чи припинити 

дiяльнiсть та не має реальної альтернативи таким заходам. Оцiнюючи доречнiсть припущення 

про безперервнiсть, управлiнський персонал бере до уваги всю наявну iнформацiю щодо 

майбутнього - щонайменше на 12 мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду, але не обмежуючись цим 

перiодом. 

Ознаки наявностi умов або подiй, що викликають сумнiви в здатностi Групи продовжувати свою 

дiяльнiсть безперервно, вiдсутнi. 

  Зважаючи на вищезазначене, керiвництво вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для 

пiдтримки стiйкостi та використання всiх наявних можливостей для розвитку бiзнесу  Групи в 

нинiшнiх умовах.  

  Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є нацiональною 

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

Облiкова полiтика Групи  забезпечують вiдповiднiсть консолiдованої фiнансової iнформацiї 

наступним якiсним характеристикам: доцiльнiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, порiвняннiсть. 

 

Основнi принципи облiкової полiтики, якi застосовувалися при пiдготовцi консолiдованої 

фiнансової звiтностi:  

 

Перерахунок iноземної валюти. Статтi, показанi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, 

оцiнюються з використанням валюти основного економiчного середовища, в якому працює 

Група  (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 використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були 

наступними (Таблиця № 1): 

Курси iноземних валют                            

Таблиця № 1 

№ Валюта Станом на 31.12.2020р. Станом на 31.12.2021 р. 

1 2 3 4 

1 Росiйський рубль 0,37823 0,36397 

2 Долари США 28,2746 27,2782 

3 Євро 34,7396 30,9226 

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 Групи, якi визначенi як операцiйнi сегменти. Операцiйнi 

сегменти визначаються на основi внутрiшнiх звiтiв, якi подаються вищому органу операцiйного 

управлiння Групи. Група визначила, 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 видiлила такi звiтнi сегменти: 

Сегмент      Дiяльнiсть сегмента 

Виробництво трубної продукцiї        Виробництво та продаж трубної продукцiї 

Група 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 Групi  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. 

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

собiвартiстю. 

Придбання основних засобiв враховується за первiсною вартiстю. 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. 

Для оцiнки пiсля визнання Група  застосовує модель переоцiнки. 

 Основнi засоби враховуються за переоцiненою вартiстю за мiнусом подальшої  накопиченої 

амортизацiї  та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

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

балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. 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 .                                                                                                                                                              

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 раз в три роки при проведеннi переоцiнки. 

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

очiкуваний термiн корисного використання яких перевищує1рiк, але вартiсний  критерiй 

одиницi, не перевищує 20000,00грн, 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 Групою  

в зв'язку з залученням позикових коштiв. 

Iнвестицiйна нерухомiсть Товариство володiє  нерухомiстю, наданою в оренду  дочiрньому 

пiдприємству та зайнятою ним. Така нерухомiсть не визнається iнвестицiйною нерухомiстю у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, оскiльки з погляду Групи вона є нерухомiстю, що зайнята 

власником.  

Нематерiальнi активи. Нематерiальний актив  первiсно оцiнюється  за собiвартiстю. 

Подальшi видатки на нематерiальний актив визнаються  як витрати на момент їхнього 

понесення за винятком випадкiв, коли:  вони становлять частину собiвартостi нематерiального 

активу або  цей об'єкт був придбаний при об'єднаннi бiзнесу i його не можна визнати як 

нематерiальний актив.  

Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за собiвартiстю  за вирахуванням сум 

накопиченої амортизацiї i  накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi 

Нематерiальнi активи в основному включають програмне забезпечення i iншi нематерiальнi 

активи.   

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

Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв прийнято рiвною нулю. Нарахування амортизацiї 

нематерiальних активiв здiйснюється впродовж термiну їх корисного використання, який 

встановлюється при визнаннi цього об'єкту активом(при зарахуваннi на баланс).  

Нематерiальний актив з визначеним строком корисної експлуатацiї амортизується, 

нематерiальний актив з невизначеним строком корисної експлуатацiї - не амортизується, а 

перевiряється на зменшення корисностi.  

Термiн корисного використання встановлюється окремо для кожного нематерiального активу. 

Амортизацiя нематерiального активу нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу   

Амортизацiя  починається, коли цей актив стає придатним до використання, тобто доставлений 

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

визначений управлiнським персоналом. 

Амортизацiю слiд припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив 

класифiкується як утримуваний для продажу або на дату, з якої припиняється визнання цього 

активу.  

Амортизацiя  визнається в прибутку або збитку. 

Перiод i метод амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї 

переглядається  на кiнець кожного фiнансового року. 

Припинення визнання нематерiальних активiв,здiйснюється в разi його вибуття, або  якщо вiд 

його використання не очiкується  майбутнi економiчнi вигоди. 

Зменшення корисностi не фiнансових активiв. Активи переглядаються  Групою 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). 



Оренда. Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, грунтується 

на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку угоди потрiбно встановити, чи залежить її 

виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право 

користування активом у результатi цiєї угоди. Група  як орендар, платежi за операцiйною 

орендою визнає, як витрати у консолiдованому  звiтi про сукупний дохiд за лiнiйним методом 

протягом всього строку оренди. 

 

Класифiкацiя фiнансових активiв. Група класифiкує свої фiнансовi активи як дебiторську 

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

первинному визнаннi. 

Дебiторська заборгованiсть та наданi позики виникають тодi, коли Група 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.  

 

Зобов'язання. Група 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 Групи  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 консолiдованої фiнансової 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 Групи  класифiкуються на довгостроковi  зобов'язання  та  поточнi 

зобов'язання.. 

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

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

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

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, пере класифiкуються в короткостроковi. 

Короткостроковi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. 

 

Виплати працiвникам. Визнання, оцiнку, облiк виплат спiвробiтникам вiдображаються Групою у 

бухгалтерському облiку i  консолiдованої фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 19 "Винагород 

працiвникам".  

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

працiвниками. 

Група 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 Група 

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 

консолiдованому  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 орiєнтовної 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 консолiдованому звiтi про сукупний дохiд. 

  В Групi   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  

Групою  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. 

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 Групою 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 Групи  штрафних санкцiй, стягнення 

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

 

Iншi забезпечення. Група 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.  Група  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.  

Група  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 

консолiдованої фiнансової 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. 

 



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

фiнансовий стан. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається коли надходження 

економiчних вигод є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у консолiдованому  

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  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 

тимчасових 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. 

 

Товарнi  - матерiальнi активи :  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 Групою  їх найменування. 

Запаси облiковуються  по найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. 

(П.9 МСФО 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) та  не вiдповiдають 

визначенню  активiв  списуються з консолiдованого балансу. 

З метою вiдображення  запасiв у консолiдованої  фiнансовiй звiтностi  на кожну дату балансу 

Група 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, реалiзованi, 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 вiдповiдну 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. 

  

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть, аванси 

виданi.  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.  

 

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

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

Грошовi кошти i їх еквiваленти вiдображаються у консолiдованому 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 вiдображаються у фiнансовiй звiтностi окремо. 

Операцiї по безвiдкличних акредитивах,(вiдносно яких iснує обмеження 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). 

Коефiцiєнт знецiнення депозитiв до запитання становить 0,01%(МСФО 9). 

 

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 Групи 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 консолiдованому  звiтi про фiнансовi результати(звiтi про сукупний 

дохiд) вiдображається  окремо. Включаються  в дохiд тiльки валовi надходження економiчних 

вигод, що отриманi або пiдлягають отриманню на власнi рахунки Групи. 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 риски, 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. 

Доход 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 та 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. 

 

Витрати.  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 Групою  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 подальшим 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 

збитки вiд курсової рiзницi по позикових коштах i процентнi витрати по пенсiйних 

зобов'язаннях. Усi процентнi i iншi витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати з 

використанням методу ефективної процентної ставки 

Фiнансовi витрати  визнаються витратами того перiоду, в якому вони були здiйсненi, за 

виключенням тих, що пiдлягають капiталiзацiї. 

Витрати(дохiд) з податку на прибуток вiдображаються у консолiдованому  Звiтi про фiнансовi 

результати(звiтi про  сукупний дохiд). 

 

Дивiденди .  Порядок розподiлу  прибутку i збиткiв  Групи  визначається  рiшенням 

Загальних  зборiв  вiдповiдно  до чинного законодавства України  та Статуту  АТ "Iнтерпайп 

НМТЗ". 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. 

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

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

аналiзуються i грунтуються на досвiдi керiвництва i iнших чинниках, включаючи очiкування 

майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються обгрунтованими.                                                                                                                                                            

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 корегувань 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 Групи займає 

реалiзацiя продукцiї на експорт. У зв'язку з цим,Групою враховується значна сума податку на 

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

України Група може вимагати вiдшкодування ПДВ грошовими коштами або проводити його 

залiк з майбутнiм ПДВ, що пiдлягає сплатi до бюджету. Група ухвалила рiшення 

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

вiдображенi в  консолiдованому балансi, будуть повнiстю вiдшкодованi, тому Група не 

визнавала 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 в увагу приймаються наступнi чинники: аналiз дебiторської заборгованостi по основнiй 

дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi по термiнах, фiнансове положення клiєнтiв i 

погашення ними заборгованостi у минулому. Якщо фактично вiдшкодованi суми будуть 

меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Групi 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. Керiвництво  Групи оцiнює пенсiйнi 

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

пенсiйний план входить в компетенцiю державних органiв, у Групи 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 Група  зобов'язана  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 

Групою. Поточна вартiсть пенсiйних зобов'язань залежить вiд ряду чинникiв, якi визначаються 

на пiдставi актуарних припущень. Основне припущення, 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 припущеннях, включно з поточними ринковими цiнами. На кожну 

звiтну дату Група 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 Група 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 Групою iз використанням 

доступної ринкової iнформацiї, коли вона iснує, а також вiдповiдних методик оцiнки. 

Група 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 вартiстю  

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 паперiв 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 операцiї, 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 

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 

 

Група 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, оцiнених 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 31.12.20р 31.12.21р 31.12.20р 31.12.21р 31.12.20 .р 31.12.21р

 31.12.20р 31.12.21  р 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  

52 743  

194 459  

-  

-  

-  

-  

52 743  

194 459 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть      

1 700  

4 131  

1 700  

4 131 

 



У Групи перемiщень мiж першим та другим рiвнями iєрархiї протягом звiтного 2021 та 

попередньому 2020  

роках не здiйснювалось 

Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань в порiвняннi з їх балансовою вартiстю 

Таблиця № 4 

Балансова вартiсть Справедлива  вартiсть 

31.12.20р 31.12.21р 31.12.20р 31.12.21р 

1 2 3 4 5 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  

52 743  

194 459  

52 743  

194 459 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  

1 700  

4 131  

1 700  

4 1319 

Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи, послуги  

374 686  

482 568  

374 686  

482 568 

Iнша кредиторська заборгованiсть  

378 661  

427 129  

378  661  

427 129 

 

Справедливу вартiсть кредиторської та дебiторської заборгованостi неможливо визначити 

достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. 

Керiвництво Групи  вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є 

достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва 

iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв 

фiнансової звiтностi. 

 

Розкриття iнформацiї за статтями  консолiдованого Балансу (Звiт про фiнансовий стан) 

 

Основнi засоби 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв наведена в Таблицях №5,6 

 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 2020рiк 

Таблиця № 5 

№ Показник Групи основних засобiв Разом 

  Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання

 Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар та iншi  

1 2 3 4 5 6  

2 Залишок  на початок року 

3 первiсна (переоцiнена) вартiсть  423 490 309 979 13 047 54 077 800 593 

4 Знос 229 255 193 198   8 505 41 409 472 367 

5 Надiйшло за рiк  19 151 38 110 5 682 3 513 66 456 



6 Вибуло за рiк  

7 первiсна (переоцiнена) вартiсть  73 116 28 961 1 748 1 340 105 165 

8 Знос 49 485 23 076 1 549 1 262 75 372 

9 Нарахована амортизацiї за рiк  22 660 23 794 732 5 379 52 565 

10 Iншi змiни за рiк  

11 первiсної (переоцiненої) вартостi       

12 зносу       

13 Залишок на кiнець року  

14 первiсна (переоцiнена) вартiсть  369 525 319 128 16 981 56 250 761 884 

15 Знос 202 430 193 916 7 688 45 526 449 560 

 

Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 2021рiк 

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  369 525 319 128 16 981 56 250 761 884 

4 Знос 202 430 193 916 7 688 45 526 449 560 

5 Надiйшло за рiк  16 793 17 293 46 3719 37 851 

6 Переоцiнка первiсної вартостi 68 077 - 107 379 -2 088 -12 293 -53 683 

7 Переоцiнка зносу -182 414 -202 265 -6 426 -26 963 -418 068 

8 Вибуло за рiк       

9 первiсна (переоцiнена) вартiсть  53384 20 641 3 743 10 502 88 270 

10 Знос 38284 18 750 2 675 10 436 70 145 

11 Нараховано амортизацiї за рiк  18 271 27 014 1 413 5 041 51 739 

12 Iншi змiни за рiк  

13 первiсної (переоцiненої) вартостi  0 0 0 0 0 

14 зносу  0 0 0 0 0 

15 Залишок на кiнець року  

16 первiсна (переоцiнена) вартiсть  401 011 208 401 11196 37 174 657 782 

17 Знос 0 0 0 13 086 13 086 

 

Основнi засоби враховуються за переоцiненою вартiстю мiнус подальша амортизацiя i 

знецiнення. Об'єкти основних засобiв переоцiнюються, 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. 

Справедлива вартiсть спецiалiзованих активiв, що представляють бiльшiсть переоцiнюваних 

активiв, визначається з використанням витратного пiдходу з коригуванням на суму 

економiчного зменшення корисностi. Справедлива вартiсть неспецiалiзованих активiв 

визначається на основi ринкового пiдходу. Якщо об'єкти основних засобiв переоцiнюються, 

накопичений до моменту переоцiнки знос вираховується з первiсної вартостi об'єкту i така чиста 

вартiсть порiвнюється iз переоцiненою вартiстю об'єкта. 

Збiльшення балансової вартостi, що виникає внаслiдок переоцiнки, вiдноситься до iншого 

сукупного доходу та накопичується в складi резерву з переоцiнки у капiталi у звiтi про 

фiнансовий стан, за винятком сум, що компенсують зменшення вартостi активу, ранiше 

вiдображеного у прибутках та збитках. У цьому випадку сума збiльшення вартостi такого активу 

вiдображається у прибутках та збитках. Зменшення балансової вартостi вiдображається у складi 

прибутку та збитку, за винятком випадкiв, коли зменшення балансової вартостi компенсує 

попереднє збiльшення балансової вартостi цих же активiв i вiдображається через зменшення 



резерву переоцiнки. При проведеннi переоцiнки основних засобiв використовується iнформацiя 

щодо всiх попереднiх дооцiнок та уцiнок по кожному об'єкту основних засобiв, що 

переоцiнюється. 

Вирахування зносу з первiсної вартостi переоцiнюваних основних засобiв становить -418 068тис 

грн  

Дооцiнка за рахунок сум, що компенсують зменшення вартостi активу вiдображеного у збитках 

минулих переоцiнок i вiдображена у сладi прибутку становить - 18 578 тис грн. Уцiнка ,що 

компенсує збiльшення вартостi основних засобiв вiдображеної в минулих переоцiнках i 

вiдображена у складi витрат становить 37 670 тис. грн. Збiльшення вартостi основних засобiв за 

рахунок власного капiталу - 394 509тис. грн, зменшення вартостi основних засобiв за рахунок 

зменшення власного капiталу(капiтал в дооцiнках) становить 10 808тис грн. Сума 

вiдтермiнованих податкових зобовязань по переоцi основних засобiв становить  81 931тис.грн.  

Активи, переданi Товариству пiсля приватизацiї, не включають землю, на якiй розташованi 

будiвлi Товариства. 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 2020 р. та 2021 р. не змiнювався. 

Товариство не має  основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством 

обмеження прав власностi. 

 В  2021 роцi Товариством основнi засоби в  заставу не надавались.  

Основнi засоби придбанi за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнi. 

 Основнi засоби переданi в операцiйну оренду станом на 31.12.2020 року складали    6 482 тис. 

грн., а станом на 31.12.2021 року складають 2 622 тис грн.  

Основнi засоби  класифiкованi  як утримуванi для продажу чи включенi до лiквiдацiйної групи, 

класифiкованої як утримувана для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 - вiдсутнi.  Вартiсть 

основних засобiв, що тимчасово не використовуються - вiдсутня.  

 

У  складi  активiв  Групи  враховуються  незавершенi капiтальнi  iнвестицiї.. Незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї  складаються з: 

Таблиця №7 

№ Показник    Нана 31.12.2020р на 31.12.2021р 

1 2 3 4 

2 машини та обладнання  такi, що потребують встановлення та монтажу 17 504 29 

145 

3 незавершенi ремонти та модернiзацiї основних засобiв 3 301 3 680 

4 iншi об'єкти капiтальних iнвестицiй 4 792 4 784 

5 Разом 25 597 37 609 

 

Нематерiальнi активи 

Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв наведена в Таблицях №6,7 

Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв за 2020 рiк 

 

Групи нематерiальних активiв 

Таблиця № 8 

№ Показник Лiцензiї Програмне забезпечення Разом 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на початок року    

2 Первiсна  вартiсть 138 4 944 5 082 

3 Знос 60 2 657 2 717 



4 Надiйшло за рiк 5 261 266 

5 Вибуло за рiк    

6 Первiсна вартiсть 5 80 85 

7 Знос 5 80 85 

8  Нараховано  амортизацiї 10 644 654 

9 Iншi змiни первiсної вартостi    

10 Iншi змiни зносу    

11 Залишок на кiнець року    

12 Первiсна вартiсть 138 5 125 5 263 

13 Знос 65 3 221 3 286 

 

Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв за 2021 рiк 

Групи нематерiальних активiв 

Таблиця № 9 

№ Показник Лiцензiї Програмне забезпечення Разом 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на початок року    

2 Первiсна  вартiсть 138 5 125 5 263 

3 Знос 65 3 221 3 286 

4 Надiйшло за рiк  45 45 

5 Вибуло за рiк    

6 Первiсна вартiсть 20 1 21 

7 Знос 20 1 21 

8  Нараховано  амортизацiї 9 694 703 

9 Iншi змiни первiсної вартостi    

10 Iншi змiни зносу 5 -5  

11 Залишок на кiнець року 5 -5  

12 Первiсна вартiсть 123 5 205 5 287 

13 Знос 59 3 301 3 968 

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 лiцензiї. 

Амортизацiйнi нарахування за кожний перiод визнаються  у прибутку чи збитку, протягом 2020 

року та  2021 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 

Нематерiальнi  активи  з обмеженим правом володiння  та оформлених як забезпечення 

зобов'язань  вiдсутнi.   

Запаси 

Iнформацiя про наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей наведена в Таблицi №10 

Таблиця №10 

№ Найменування показника Балансова вартiсть на 31.12.2020 р. Балансова вартiсть 

на 31.12.2021 р. 

1 2 4 5 

1 Сировина i матерiали 97 603 178 331 

2 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - - 

3 Паливо 567 688 

4 Тара i тарнi матерiали - - 

5 Запаснi частини 8 035 7 192 

6 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 3 920 5 201 



7 Незавершене виробництво 87 700 160 867 

8 Готова продукцiя 1 328 3 804 

9 Разом 199 153 356 083 

 

За станом на 31  грудня 2021 року товарно-матерiальнi запаси в сумi 356 083 тис. грн. були 

показанi за чистою вартiстю реалiзацiї, (на 31  грудня 2020 року - 199 153 тис. грн.).. 

У  2020 роцi Група  визнала зниження цiни товарно-матерiальних запасiв на загальну суму 535 

тис. грн. У   2021 роцi  Група визнала витрати вiд зниження цiни товарно-матерiальних запасiв 

на загальну суму  -      65 тис. грн. 

Нарахування резерву на знецiнення запасiв вiдображаються у Звiтi про прибутки i збитки i 

становить суму на 31.12.2021року-  1 018 тис. грн. i на 31.12.2020 року -  1 182 тис. грн. 

Балансова вартiсть запасiв переданих на комiсiю  станом на 31.12.2021 р. -  40 тис. грн., станом 

на 31.12.2020р. -  22 тис. грн. 

 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть 

 

Станом на 31.12.2020 р. та 31.12.2021 р. справедлива вартiсть фiнансової дебiторської 

заборгованостi Групи рiвна її балансовiй вартостi. 

Поточна i довгострокова  дебiторська заборгованiсть враховується в наступних валютах 

(Таблиця № 11): 

Валюта дебiторської заборгованостi 

Таблиця № 11 

№  Валюта Станом на 31.12.2020р. Станом на 31.12.2021 р. 

1 2 3 4 

1 Українськi гривнi 419 083 420 960 

2 Долари США 193 921 102 780 

3 Євро 554 429 623 717 

4 Iншi валюти 6 118 10 600 

5 Всього фiнансової дебiторської заборгованостi (стр.1040+1125+1155) 1 173 551 1 158 057 

 

На протязi 2019 року в сумi резерву очiкуваних кредитних збиткiв вiдбулися наступнi змiни 

(Таблиця № 12): 

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв та знецiнення  дебiторської заборгованостi  

Таблиця № 12 

№  Показник Сума 2020 рiк Сума 2021 рiк 

1 2 3 4 

1 Резерв очiкуваних кредитних збиткiв на початок року 522 581 

2 Резерв очiкуваних кредитних збиткiв  використаний протягом року 266 693 

3 Донарахування резерву очiкуваних кредитних збиткiв  та знецiнення дебiторської 

заборгованостi (МСФЗ 9) 325 751 

4 Сторно невикористаних сум   

5 Резерв очiкуваних кредитних збиткiв на кiнець року 581 639 

 

Аналiз фiнансової дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (рядок1125) i iншої 

дебiторської заборгованостi (рядок1155)  по терминам представлений нижче: 

 

Термiни дебiторської заборгованостi 

Таблиця № 13 

№  

Показник  

На 31.12.2020р  



На 31.12.2021р 

1 2 3 4 

1 Не прострочена  i не знецiнена заборгованiсть - - 

2 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,послуги 1 168 998 1 040 385 

3 Iнша дебiторська заборгованiсть 277 450 

4 Всього не простроченої i не знецiненої заборгованостi 1 169 275 1 040 835 

5 Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть   

6 - прострочена менше 90днiв 1 552 3 796 

7 - прострочена  вiд 90 до 360днiв 1 197 111 221 

8 - прострочена бiльше 360 днiв 2 108 2 844 

 

9 Всього простроченої,але не знецiненої дебiторської заборгованостi  

4 857  

117 861 

 

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"  

(581)  

(639) 

 

14  

Всього дебiторська заборгованiсть (ряд 1125+1155)  

1 173 551  

1 158 057 

 

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. Група 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 № 14 

№ Показник На 31.12.2020 На 31.12.2021 

1      2 3 4 

1 ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню 14 410 46 326 

2 Iншi податки 260 2 154 

До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi якi не пiдлягають 

вiдображенню у складi наведених статей облiку дебiторської заборгованостi  (Таблиця № 15 ). 

iнша поточна дебiторська заборгованiсть  

Розшифрування ряд. 1155 балансу 

Таблиця № 15 

№ Вид заборгованостi На 31.12.2020 На 31.12.2021 

1 2 3 4 

 

1  



Розрахунки з робiтниками пiдприємства  

10  

- 

2 Iншi дебiтори 1 952 4 526 

3 Резерв сумнiвної заборгованостi та знецiнення дебiторської 

Заборгованостi згiдно МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"  

(262)  

(395) 

4 Разом 1 700 4 131 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Склад грошових коштiв пiдприємства наведено в Таблицi № 16. 

Кошти 

Таблиця № 16 

№ Показник На 31.12.2020 На 31.12.2021 

1 2 3 4 

1 Поточнi рахунки 52 743 158 803 

2 Депозитнi рахунки - 35 660 

3 Резерв  знецiнення  коштiв  за депозитними рахунками 

 згiдно МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - (4) 

4 Всього грошових коштiв i їх еквiвалентiв 52 743 194 459 

 

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"  консолiдованого балансу (звiту про фiнансовий 

стан)(рядок 1190) станом на  31.12.2020 р. i 31.12.2021р. включенi суми податкового кредиту з 

податку на додану вартiсть у сумi 4 218 тис. грн., i  5 863 тис. грн. за окремими господарськими 

операцiями, розрахованi вiдповiдно до податкового законодавства України. 

Капiтал 

Статутний капiтал Товариства вiдповiдно до статуту зареєстрований в розмiрi 50000 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.  

Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% акцiй в статутному капiталi Товариства, 

була представлена таким чином станом на 31.12.2021р.:                     

Таблиця  №17 

Найменування Частка в статутному капiталi (%) Кiлькiсть акцiй у володiннi, шт.

 Номiнальна вартiсть акцiй, грн. 

INTERPIPE LIMITED, КIПР 90,389666 180779333 45 194 833,25 

IНШI ЮРИДИЧНI ОСОБИ 7,222646 14445291 3 611322,75 

ФIЗИЧНI ОСОБИ 2,158892 4317784 1 079 446 

АТ IНТЕРПАЙП НМТЗ (викупленi акцiї) 0,228796 457592 114 398 

Разом 100% 200000000 50 000 000,0 

Материнською органiзацiєю   АТ " Iнтерпайп НМТЗ"   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 кiнцевий бенефiцiарний власник 

(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 "IНТЕРПАЙП 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 АТ " Iнтерпайп НМТЗ"  i Господарського Кодексу України сформовано 

резервний капiтал.  Резервний капiтал становить бiльше15% вiд статутного капiталу. Резервний 

капiтал створюється й визнається в бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля затвердження рiчної 

фiнансової звiтностi  Загальними зборами  АТ " Iнтерпайп НМТЗ" .  На протязi звiтного 

перiоду Загальними зборами АТ " Iнтерпайп НМТЗ"  не приймалося рiшення щодо змiн розмiру 

резервного капiталу.                                                                                          

Станом на 31.12.2021 р. сума резервного капiталу склала 11 364 тис. грн. (на 31.12.2020 р. - 11 

364 тис.  

грн.)                                                                                                                                                                      

Нерозподiлений прибуток за результатами дiяльностi Групи станом на  31.12.2020 року складав  

313506тис. грн., станом на 31.12. 2021 року  становить 514 575тис. грн.                                                                                                             

В складi додаткового капiталу станом на 31.12.2020 р.. вiдображена сума емiсiйного доходу в 

сумi 14 209 тис. грн., на 31.12.2021року сума емiсiйного доходу становить 14 240тис.грн. 

Збiльшення емiсiйного доходу вiдбулося за рахунок рiзницi мiж сумою викупу i продажу акцiй 

власної емiсiї. 

 Капiтал у дооцiнках включає суми переоцiнки балансової вартостi основних засобiв   Загальна 

сума капiталу в дооцiнках на 31.12.2020 року складає 96  817тис. грн., в результатi проведеної 

переоцiнки  основних засобiв  на 31.12.2021року складає - 373 240 тис. грн.   Суми переоцiнки 

основних засобiв рiвномiрно вiдносяться в нерозподiлений прибуток пропорцiйно нарахуванню 

амортизацiї по вiдповiдних об'єктах основних засобiв щомiсячно. 



 

 Вилучений капiтал на 31.12.2020 року становив  504 тис. грн., на 31.12.2021 року  572тис.грн.  

За  2021 рiк  Товариство здiйснило продажу акцiй власної емiсiї в кiлькостi 1043150 штук  i  

примусовий викуп акцiй власної емiсiї в кiлькостi 1087442 штуки. 

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 2021року Товариство викупило у 

акцiонерiв  власних акцiй в кiлькостi 1087442 штуки i продало  1043150штук. Середньозважена 

кiлькiсть простих акцiй в обiгу становитиме:          

 

Таблиця №18 

п/п Дата Змiст Випущенi акцiї Власнi акцiї, викупленi товариством Акцiї в обiгу

 Часовий зважений коефiцiєнт Середньозважена кiлькiсть простих акцiй, що 

перебувають в обiгу (гр.5 х гр.6) 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 01.01.2021 залишок  на початок року 199 586 700   199 586 700 22/365 12 

029 883 

2 22.01.2021 викуп акцiй за грошовi кошти  629 850 198 956 850

 126/365 68 680 995 

3 28.05.2021 викуп акцiй за грошовi кошти   1 700 198 955 150 3/365 1 635 

248 

4 31.05.2021 викуп акцiй за грошовi кошти  376 892 198 578 258 3/365

 1 632 150 

5 03.06.2021 викуп акцiй за грошовi кошти  79000 198 499 258 137/365

 74 505 201 

6 18.10.2021 Продаж п акцiй за грошовi кошти 1 043 150  199 542 408

 74/365 40 455 173 

              198 938 650 

 

У Товариства не має простих  акцiй, що потенцiйно розбавляють прибуток на акцiю, тому 

скоригований прибуток на просту акцiю вiдповiдає базовому прибутку. Таким чином прибуток 

на акцiю у результатi дiяльностi, що триває розраховується наступним чином   

                                                                                                                                     

Таблиця №19 

Показник 2020 рiк 2021 рiк 

1 Прибуток (збиток) за рiк, який належить акцiонерам Товариства (власникам материнської 

компанiї) - (в тис. грн.)  

80 919  

175 722 

2 Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в обiгу - (в тис. акцiй)  

198 798  

198 938 

3 Базовий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю, що належать 

акцiонерам Товариства (власникам материнської компанiї) - (в гривнях на одну акцiю) 

0,40704  

0,88330 

Станом на 31.12.2021р. у власностi Держави акцiй Товариства немає. Акцiй, зарезервованих для 

випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами немає. 

 

                                                                                    

 



Позиковi кошти 

Склад позикових коштiв Товариства наведено в  Таблицi № 20: 

Позиковi кошти 

Таблиця №20 

№ Показник На 31.12.2020р. На  

31.12.2021 р. 

1 2 3 4 

3 - небанкiвськi позиковi кошти 929 070 896 330 

7 Всього позиковi кошти 929 070 896 330 

 

Позиковi кошти Товариства отриманi в наступних валютах  (Таблиця № 21). 

Валюта позикових коштiв 

Таблиця №21 

№ Показник На 

 31.12.2020 р. На 

31.12.2021 р. 

1 2 3 4 

1 Долари США 929 070 896 330 

 

Ефективнi вiдсотковi ставки по залученим позикам на протязi 2021р. складали (Таблиця №22): 

Ефективнi вiдсотковi ставки 

Таблиця № 22 

№ Валюта 2020 рiк 2021 рiк 

1 2 3 4 

2 Долари США 7% 7% 

 

Станом на 31.12.2021  iншi  довгостроковi  зобовязання мають  вигляд: 

Таблиця№23 

Кредитор  

№ договору  

Дата видачi  

Дата погашення по договору  

Валюта сума                                    в валютi тис.  

сума                                  в тис. грн. 

INTERPIPE LIMITED (Кiпр)  

419-СВ 23.01.2006  

08.09.06  

20.12 2026  

USD  

1 101  

30 044 

INTERPIPE LIMITED (Кiпр)  

623-СВ 13.08.2007  

22.05.09  

20.12 2026  

USD  

3 600  

98 201 

INTERPIPE LIMITED (Кiпр)  

08/024 30.05.2008  

22.05.09  



20.12 2026  

USD  

8 657  

236 160 

INTERPIPE LIMITED (Кiпр)  

04-В/12/14/ЮЮ  

20.10.14  

20.12 2026  

USD  

19 500  

531 925 

Всього      896 330 

 

Протягом 2021 року довгострокова заборгованiсть INTERPIPE LIMITED (Кiпр), не змiнювалась. 

Ставка % за кредит  не  змiнювалась, термiн погашення кредиту не змiнювався. 

Сума активiв наданих в заставу, як забезпечення своїх позикових коштiв, вiдсутня.   

  

Забезпечення 

Склад забезпечень Товариства наведено в таблицi:  (таблиця №24) 

Таблиця №24 

Залишок забезпечення на 01.01.2021р:  з них 71 801 

- Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам                                       10 

752 

- Забезпечення пенсiйних i розрахункових виплат (Актуарнi розрахунки)- 60 858 

-  Забезпечення виплат по судовим справам  25 

-  Забезпечення  виплат вiдповiдно колективного договору 166 

Збiльшено за 2021 рiк :   з них 4 358 

- Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам    4 359 

- Забезпечення пенсiйних i розрахункових виплат (Актуарнi розрахунки)- - 

-  Забезпечення виплат по судовим справам  - 

-  Забезпечення  виплат вiдповiдно колективного договору - 

Використано у звiтному перiодi  2021роцi: з них 7 338 

- Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам    - 3 856 

- Забезпечення пенсiйних i розрахункових виплат (Актуарнi розрахунки)- 3 391 

-  Забезпечення виплат по судовим справам -  25 

-  Забезпечення виплат вiдповiдно  колективного договору 67 

Залишок  резерву на 31.12.2021року 68 821 

- Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам                                       11 

255 

- Забезпечення пенсiйних i розрахункових виплат (Актуарнi розрахунки)- 57 467 

-  Забезпечення виплат по судовим справам  - 

- Забезпечення  виплат вiдповiдно колективного договору 99 

 

Забезпечення оплати вiдпусток створюються щомiсячно, з вiдображенням  в складi операцiйних  

доходiв та витрат Групи. 

Забезпечення пiд судовi позови Група  створює  як в якостi позивача  так i в якостi  

вiдповiдача. Забезпечення пiд судовi позови являє собою оцiнку керiвництвом вiрогiдного 

вiдтоку ресурсiв Групи, який може виникнути у разi негативного (несприятливого) рiшення суду 

 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. 

Актуарний метод використовує такi  припущення:  

2020 р 2021 р 

Ставка дисконтування 11,0% 13,3 % 

Ставка iнфляцiї   10,0 % 11,0 % 

Коефiцiєнт плинностi кадрiв  8,0% 8,0% 

Коефiцiєнт збiльшення розмiру зарплати та пенсiї   5,2% 6,0% 

Смертнiсть 97 % 97 % 

 

Вiк та стаж виходу на пенсiю, перiод виплати пенсiй :   згiдно законодавства України. 

Пенсiйнi зобов'язання розраховуються на основi фiнального звiту актуарiя за звiтний рiк iз 

вiдповiдними коригуваннями у бiльшу чи меншу сторону з вiдображенням  в бухгалтерському 

облiку достовiрних даних за звiтний перiод та на балансову дату.  

Сума пенсiйних зобов'язань розподiлена на довгостроковi виплати станом на 31.12.2020 р.- 44 

226 тис. грн., станом на 31.12.2021 року -   42 428 тис.  грн. i поточнi  станом на 31.12.2020 р.- 

7 913тис. грн., станом на 31.12.2021 року сумi - 7 591 тис. грн. 

Сума зобов'язань згiдно колективного договору за 2020 р  становить 19 637 тис. грн., за 2021 рiк 

-               18 802тис. грн. 

Кредиторська заборгованiсть  за поточними зобов'язаннями  i забезпеченнями  

Таблиця  № 25 

№ Показник На 31.12.2020 р На 31.12.2021р 

1 2 3 4 

3 За товари, роботи, послуги 374 686 482 568 

4 З бюджетом 3 042 2 778 

5 Зi страхування 1 354 1 713 

6 З оплати працi 7 038 8 154 

7 З одержаних авансiв 21 481 11 034 

8 З учасниками 1 377 1 377 

9 Поточнi забезпечення 27 575 26 393 

10 Iншi поточнi зобов'язання 378 661 378 661 

 

За статтею "Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками" станом на 

01.01.2021р. та 31.12.2021р. 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.  

 За статтею  "Поточнi  забезпечення", станом на 31.12.2020р. рахується сума поточних 

забезпечень  за пенсiйними зобов'язаннями 7 913 тис. грн.; сума зобов'язань згiдно 

колективного договору - 8 885 тис. грн.;  

 резерв на виплату вiдпусток - 10 752 тис. грн.; iншi зобов'язання - 25 тис. грн. Станом на 

31.12.2021р. рахується сума поточних забезпечень  за пенсiйними зобов'язаннями 7 591 тис. 

грн.; сума зобов'язань згiдно колективного договору - 7 448 тис. грн.;  резерв на виплату 

вiдпусток - 11 255 тис. грн.; iншi зобов'язання - 99 тис. грн. 

Розшифрування статтi  "Iншi поточнi зобов'язання" 

Таблиця № 26 

№  Зобов'язання На 31.12.2020 р.      На 31.12.2021 р. 

 1 2 3 4 

1 Розрахунки за нарахованими вiдсотками                         376 843 426 396 

2 Розрахунки за податковим кредитом                                  - - 



3 Розрахунки з iншими кредиторами                               1 818       733 

4 Разом                                                             378 661 427 129 

 

Розрахунки за нарахованими вiдсотками включають в себе суму нарахованих вiдсоткiв 

переданих  компанiї IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД згiдно договору реструктуризацiї  банкiвських 

кредитiв проведеного у 2019роцi. 

Поточнi зобов'язання вiдображаються за вартiстю компенсацiї, що має буди передана в 

майбутньому за отриманi активи. 

Кредиторська заборгованiсть деномiнована в наступних валютах: 

 

Кредиторська заборгованiсть по валютах (ряд. 1615 + ряд. 1690) 

Таблиця  № 27 

№  Показник   на 31.12.2020 р.     На 31.12.2021 р. 

1 2 3 4 

1 Українськi гривнi 333 467 438 263 

2 Долари США 401 525 454 872 

3 Євро 18 355 16 562 

4 Разом 753  347 909  697 

 

Станом на 31.12.2020 р. та 31.12.2021 р. справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi з 

основної дiяльностi i iншої фiнансової кредиторської заборгованостi Групи  рiвна її балансовiй 

вартостi. 

 

Розкриття iнформацiї за статтями  консолiдованого Звiту про фiнансовий результат ( Звiт про     

сукупний дохiд ) 

Реалiзацiя (продаж) 

Iнформацiя про обсяги реалiзацiї продукцiї наведено в Таблицi № 28 

 

Обсяги реалiзацiї продукцiї 

Таблиця № 28 

№ Показник 2020 рiк 2021 рiк 

1 2 3 4 

1 Реалiзацiя готової продукцiї (трубна продукцiя) 767 476 823 563 

2 Iнша реалiзацiя (посуд) 209 549 160 172 

3 Iнша реалiзацiя 1 254552 2 160 585 

4 Всього реалiзацiя на внутрiшньому ринку 2 222 577 3 144 320 

5 Реалiзацiя готової продукцiї (трубна продукцiя) 692 170 852 541 

6 Iнша реалiзацiя (посуд) 142 941 260 231 

7 Iнша реалiзацiя 5 514 66 901 

8 Всього реалiзацiя на експорт 840 625 1 179 673 

9 Всього доходiв вiд реалiзацiї 3 063 202 4 323 993 

 

Витрати за видами 

 

Склад основних витрат Товариства наведено в Таблицi № 29 

Склад основних витрат за калькуляцiйними статтями 

Таблиця № 29 

№ Показник 2020 рiк 2021рiк 

1 2 3 4 

1 Сировина 2 319 808 3 530 678 

2 Газ, Електроенергiя i паливо  107 313 112 614 



3 Амортизацiя основних засобiв 45 355 41 315 

4 Заробiтна плата працiвникiв, включаючи податки на заробiтну плату  

231 894  

233 282 

5 Транспортнi витрати 70 652 84 433 

6 Iншi матерiали 79 640 14 101 

7 Придбання iнших послуг 20 148 17 906 

8 Податки, мито, екологiчний податок 32 385 46 515 

9 Ремонт i техобслуговування  10 327 5 228 

10 Страхування фiнансових ризикiв i майна 5 13 

11 Змiна в залишках готової продукцiї i незавершеного виробництва -5 050 -29 738 

13 Всього операцiйних витрат, пов'язаних з виробництвом та збутом продукцiї 2 912 477

 4 056 347 

                                                                                                                                                            

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 №30 

Категорiї витрат 

Таблиця № 30 

№  Показник 2020рiк 2021рiк 

1 2 3 4 

1 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 2 687 458 3 822 183 

2 Адмiнiстративнi витрати 81 995 78 070 

3 Витрати на збут 143 024 156 094 

4 Всього операцiйних витрат 2 912 477 4 056 347 

 

До собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) Група  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 електрозварнi, посуд сталевий емальований обчислюються в тоннах. 

Собiвартiсть одиницi продукцiї розраховується на 1 тонну. 

Iншi операцiйнi доходи та iншi операцiйнi витрати 

Склад iнших операцiйних  доходiв наведено в Таблицi № 31 

Таблиця№ 31 

№  Показник 2020 рiк 2021 рiк 

1 2 3 4 

1 Дохiд  вiд продажу оборотних активiв 124 806 85 775 

2 Дохiд вiд операцiйної оренди активiв  1 636 7 066 

3 Списання кредиторської заборгованостi  66 15 



4 Дохiд вiд  операцiйної курсової рiзницi  230 803 43 245 

5 Дохiд вiд реалiзацiї послуг, iнше 53 956 77 253 

6 Дохiд вiд продажу валюти 1 297 962 

7 Всього iнших операцiйних доходiв сума 412 564 214 316 

 

Склад iнших операцiйних  витрат  наведено в Таблицi № 32 

Таблицi № 32 

№  Показник 2020 рiк 2021 рiк 

1 2 3 4 

1 Витрати вiд операцiй продажу валюти 1 209 1 122 

2 Витрати на утримання соцiальної сфери  709 - 

3 Витрати вiд операцiйної оренди  активiв 391 698 

4 Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 77 901 121 186 

5 Витрати вiд реалiзацiї оборотних активiв 88 448 82 826 

6 Iншi операцiйнi витрати 42 333 59 306 

7 Всього iнших операцiйних витрат сума 210 991 265 138 

 

Операцiйнi доходи i витрати в основному, включають операцiї з продажу металобрухту i 

металопрокату     по яких Група виступає агентом, таким, що несе ризики, пов'язанi з 

володiнням товару. 

Iншi доходи та iншi витрати 

Склад iнших доходiв i витрат наведено в таблицi №33 

Таблиця  №33 

№ Показник 2020р. 2021 р. 

1 2 3 4 

1 Iншi доходи 34 011 21 352 

2 Дохiд вiд не операцiйної курсової рiзницi(кредити,% по кредитам) 96 982 92 740 

3 Доходи вiд переоцiнки  ОЗ - 18 578 

4 Всього iнших доходiв сума 130 993 132 670 

5 Iншi витрати 10 838 8 310 

6 Витрати вiд переоцiнки  ОЗ - 37 442 

7 Витрати вiд не операцiйних курсових рiзниць(кредити,% по кредитам)  

309 840 45 888 

8 Всього iнших витрат сума 320 678 91 640 

 

Фiнансовi доходи та витрати 

Склад фiнансових доходiв  та  витрат наведено в Таблицi № 34 

Таблиця № 34 

№ Показник 2020р. 2021 р. 

1 2 3 4 

1 Вiдсотковi доходи по банкiвських та iнших позикових коштах 72 - 

2 Вiдсотковi витрати по банкiвських та iнших позикових коштах (58 046) (63 644) 

3 Вiдсотковi витрати за зобов'язанням по пенсiйному забезпеченню, витратам при 

звiльненнi, судовим позовам (6 900) 3 416 

4 Всього фiнансових витрат(доходiв), чиста сума (64 874) (60 228) 

 

 

 

 

 

 



Податок на прибуток 

Ставки оподаткування ,якi застосовувалися Групою  на протязi звiтного року становили  18%. 

Витрати з по податку на прибуток складаються з таких компонентiв:  

Таблиця №35 

№   

Показник  

2020рiк  

2021рiк 

1 2 3 4 

1 Поточний податок - 1 794 

2 Вiдстрочений податок 16 820 20 110 

3 Витрати (дохiд) з податку на прибуток 16 820 21 904 

 

Податок на прибуток Групи, розрахований за правилами податкового облiку, що застосовуються 

в Українi, вiдрiзняється вiд його теоретичної величини, яка розраховується шляхом множення 

ставки податку на суму прибутку до оподаткування, вiдображеної у складi прибутку або збитку. 

Порiвняння очiкуваного i фактичного податку на прибуток представлена нижче (Таблиця №36): 

 

Порiвняння очiкуваного i фактичного податку на прибуток 

Таблиця № 36 

№ Показник 2020 рiк 2021рiк 

1 2 3  

2 Прибуток до оподаткування 97 739 197 626 

3 Розрахункова сума податку на прибуток по встановленiй Кодексом ставцi 18% ,     17 

593 35 573 

4 Податковий ефект статi, яка не вираховується або не включається у витрати для цiлей 

оподаткування:  

(773)  

(13 669) 

5 Витрати, якi не включаються у витрати для цiлей оподаткування 16 820 21 904 

6 Витрати(дохiд) з податку на прибуток 16 820 21 904 

 

Через вiдмiнностi мiж принципами оподаткування в Українi та МСФЗ виникають певнi 

тимчасовi рiзницi мiж балансовою вартiстю деяких активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової 

звiтностi i їх вартiстю для цiлей визначення податкової бази. Податковий ефект змiн таких 

тимчасових рiзниць враховується по ставцi 18% на 31.12.2020 р. та 18 % на 31.12.2021 р., як 

показано нижче (Таблиця №37, 38).  

Податковий ефект змiн  тимчасових рiзниць          

Таблиця № 37 

№ Показник Станом на 31.12.2020 р. Вiднесено на прибуток або збиток 

1 2 3 4 

1 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування 

2 Всього вiдстроченого податкового зобов'язання - - 

3 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування 

4 Вiдкладенi податковi витрати 655 268 117 948 

5 Резерв знецiнення ТМЦ 1 182 213 

6 Рiзниця мiж вартiстю ОЗ 47 803 8 604 

7 Резерв по судовим справам 25 5 

8 Всього вiдстроченого податкового активу 704 278 126 770 

9 Визнане вiдстрочене податкове (зобов'язання)/ актив  126 770 

 



Податковий ефект змiн  тимчасових рiзниць 

Таблиця № 38 

№ Показник Станом на 31.12.2021р. Вiднесено на прибуток або збиток 

1 2 3 4 

1 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування 

2 Всього вiдстроченого податкового зобов'язання - - 

3 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування 

4 Вiдкладенi податковi витрати 437 688 78 784 

5 Резерв знецiнення ТМЦ 1 018 183 

6 Рiзниця мiж вартiстю ОЗ 153 849 27 693 

7 Резерв по судовим справам - - 

8 Всього вiдстроченого податкового активу 592 555 106 660 

9 Визнане вiдстрочене податкове (зобов'язання)/ актив  106 660 

 

Розкриття iншої iнформацiї 

Операцiї зi зв'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  2021р. операцiй з Lindsell Enterprises 

Limited не було, заборгованiсть по розрахункам вiдсутня 

У структуру  компанiї "IНТЕРПАЙП" входять iншi афiлiйованi особи, якi контролюються, 

знаходяться пiд   спiльним контролем або зазнають iстотного впливу з боку INTERPIPE 

HOLDINGS PLC: 

-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 "  

-КЛВ НОРЗ АМЕРIКА, IНК. (KLW NORTH AMERICA, INC.)   

Нижче представлена iнформацiя про операцiї мiж Групою i його пов'язаними сторонами. 

Протягом року Група  здiйснила наступнi операцiї по основнiй дiяльностi iз пов'язаними 

сторонами (Таблиця №39). 

Операцiї з пов'язаними сторонами 

Таблиця № 39 

№ Найменування пiдприємства Сума продажу продукцiї, робiт, послуг Сума купiвлi 

товарiв, робiт, послуг 

1 2 3 4 

1 ТОВ "IНТЕРПАЙП Україна" 1 937 579 136 562 

2 ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ" 158 650 455 

3 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 2 435 269 5 936 

4 ТОВ "МЗ ДНIПРОСТАЛЬ" 71 071 2 193 322 

5 ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - 4 318 

6 ПрАТ "Нiкопольський ремонтний завод" 1 391 4 406 

7 ТОВ "НЬЮЕРДЖI - 258 

8 ТОВ"ТРАНСКОМ -ДНIПРО" 415 8 698 

9 ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО"  87 850 

10 Разом 4 604 375 2 441 805 

Залишки в розрахунках мiж Групою i пов'язаними сторонами на звiтну дату представленi нижче 

(Таблиця №40): 

Залишки в розрахунках мiж Групою та пов'язаними сторонами 

Таблиця № 40 

№ Найменування пiдприємства Сума заборгованостi пов'язаних сторiн Сума 

заборгованостi перед пов'язаними сторонами 

1 2 3 4 

1 ТОВ "IНТЕРПАЙП Україна" 722 950 163 856 

2 ТОВ "IНТЕРПАЙП ЄВРОПА" - 1 214 

3 ТОВ"ТРАНСКОМ -ДНIПРО" 1 557 314 

4 ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ" 40 057 454 

5 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 240 062 8 712 

6 ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" - 1 072 

7 ПрАТ "Нiкопольський ремонтний завод" 1 411 939 

8 ТОВ "МЗ ДНIПРОСТАЛЬ" 37 475 30 064 

9 ТОВ "НЬЮЕРДЖI  238 

10 ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО"  2 448 

10 Разом 1 043 512 209 311 

Продаж продукцiї, робiт, послуг Групою 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" становить 0,01%. Група не нараховувала 

резервiв по безнадiйнiй або сумнiвнiй заборгованостi пов'язаних сторiн. 

 

Провiдний управлiнський персонал протягом 2021 року складався в з п'яти  членiв Правлiння та 

iншого управлiнського персоналу. 

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, що включена до складу iнших операцiйних 

витрат, включала заробiтну плату, поточнi премiї, бонуси, i становила у 2021роцi - 15 066 тис. 

грн.. у 2020роцi - 14 320 тис. грн.., внески до ЄСВ у 2021роцi -2 207 тис. грн., у 2020роцi - 1 648 

тис. грн.. В 2021, 2020 роках  Група  не здiйснювала виплати на забезпечення дiяльностi 

Наглядової ради. 

 

Iнформацiя за сегментами 

Операцiйний сегмент визначається на пiдставi внутрiшнiх звiтiв, якi аналiзуються керiвництвом 

Товариства. На пiдставi цих звiтiв, операцiйним сегментом визначено господарський сегмент - 

"Виробництво  продукцiї" 

Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збиткiв, їх 

оцiнка проводиться вiдповiдно до оцiнки операцiйного прибутку або збиткiв в консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi. Фiнансовi доходи та витрати Групи, а також податки на прибуток 

розглядаються з погляду в цiлому Групи 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 вiдстрочених податкових активiв. 

Бiльш детальна iнформацiя за сегментами наведена в Таблицi № 41,42.  

Господарськi сегменти 

Таблиця № 41 

№   

Показник за 2020 рiк Виробництво труб Нерозподiленi статтi  

Всього 

1 2 3 4 5 

1 Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям 3 063 202  3 063 202 

2 Реалiзацiя iншим звiтним сегментам (         ) (        ) (         ) 

3 Iншi операцiйнi доходи 412 564  412 564 

4 Фiнансовi доходи х 72 72 

5 Iншi доходи 130 993  130 993 

6 Дохiд з податку на прибуток х   

7 Всього доходiв 3 606 759 72 3 606 831 

8 Собiвартiсть реалiзацiї 2 687 458  2 687 458 

9 Адмiнiстративнi витрати 81 995  81 995 

10 Витрати на збут 143 024  143 024 

11 Iншi операцiйнi витрати 143 024  143 024 

12 Iншi витрати 320 678  320 678 

13 Фiнансовi витрати х 64 946 64 946 

14 Податок на прибуток х 16 920 16 920 

 Всього витрат 3 444 146 81 866 3 526 012 

16 Фiнансовий результат дiяльностi Групи 162 613 81 794 80 819 

17 Активи Групи 2 273 915  2 273 915 

18 Зобов'язання Групи 1 788 510  1 788 510 

19 Капiтальнi iнвестицiї 25 597  25 597 

20 Амортизацiя необоротних активiв 53 233  53 233 

 



Господарськi сегменти 

Таблиця № 42 

№   

Показник за 2021 рiк Виробництво труб Нерозподiленi статтi  

Всього 

1 2 3 4 5 

1 Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям 4 323 993  4 323 993 

2 Реалiзацiя iншим звiтним сегментам (         ) (        ) (         ) 

3 Iншi операцiйнi доходи 214 316  214 316 

4 Фiнансовi доходи х 3 416 3 416 

5 Iншi доходи 132 670  132 670 

6 Дохiд з податку на прибуток х   

7 Всього доходiв 4 670 979 3 416 4 674 395 

8 Собiвартiсть реалiзацiї 3 822 183  3 822 183 

9 Адмiнiстративнi витрати 78 070  78 070 

10 Витрати на збут 156 094  156 094 

11 Iншi операцiйнi витрати 265 138  265 138 

12 Iншi витрати 91 640  91 640 

13 Фiнансовi витрати х 63 644 63 644 

14 Податок на прибуток х 21 904 21 904 

 Всього витрат 4 413  125 85 548 4 498 673 

16 Фiнансовий результат дiяльностi Групи 257 854 82 132 175 722 

17 Активи Групи 2 944 695  2 944 695 

18 Зобов'язання Групи 1 981 835  1 981 835 

19 Капiтальнi iнвестицiї 37 609  37 609 

20 Амортизацiя необоротних активiв 52 218  52 218 

 

Iнформацiю про доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв з рiзних країн наведено в Таблицi № 43. 

Географiчнi збутовi сегменти 

Таблиця № 43 

№ Країна 2020 рiк 2021 рiк 

1 2 3 4 

1 Україна 2 766 206 3 491 305 

2 Румунiя 33 051 28 158 

3 Азербайджан 7 144 970 

4 Польща 247 828 616 629 

5 Бiлорусь 7 650 - 

6 Молдова 85 326 12 679 

7 Грузiя 23 746 6 534 

8 Нiмеччина 16 640 42 767 

9 Iталiя 53 008 81 249 

10 Казахстан 14 145 14 371 

11 Туркменiя                 124 105 - 

12 США 47 306 1 519 

13 Узбекистан 39 972 74 241 

14 Естонiя - 23 766 

15 Литва 13 456 9 681 

16 Iншi країни 127 248 267 110 

17 Всього доходiв 3 606 831 4 670 979 

 

                        



Умовнi iншi зобов'язання i операцiйнi ризики 

 

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 Групи.  Внаслiдок чого 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, Група виконала усi вимоги чинного податкового 

законодавства.  

 

Трансферне цiноутворення. Група 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. 

Група 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 пiдприємств 

Групи у питаннях трансфертного цiноутворення не може бути достовiрно оцiнено.  

 

Судовi процеси. В ходi нормального ведення бiзнесу Група час вiд часу одержує претензiї. 

Виходячи з власної оцiнки, а також  зовнiшнiх професiйних консультацiй, керiвництво 

Товариства вважає, що можливi збитки  по позовах  не виникнуть. Тому Товариство не вважає 

потрiбним  визнавати витрати на  створення резерву. 

 

Зобов'язання по капiтальних витратах. На 31  грудня 2021 року договiрнi зобов'язання Групи по 

капiтальних витратах на виробниче устаткування склали 5 421 тисяч гривень. Управлiнський  

персонал Групи упевнений, що майбутнiх доходiв i фiнансування буде достатньо для покриття 

цих зобов'язань. 

 

Активи, переданi в заставу, i активи, використання яких обмежено. Група на кiнець 2021року не 

має переданих в заставу активiв , а також активiв використання яких обмежено.  

 

Управлiння фiнансовими ризиками 

Чинники фiнансових ризикiв. Функцiя управлiння ризиками в Групi  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 Група зазнає фiнансовi збитки, оскiльки 

деякi контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському 

договору. Група 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. Група  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 Групи  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. Групи  не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою. На думку 

керiвництва Групи, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на 

знецiнення вiдповiдних активiв. 

 

Концентрацiя кредитного ризику. У Групi  iснує концентрацiя кредитного ризику. Далi 

представлена iнформацiя про загальну сукупну суму заборгованостi  найбiльших клiєнтiв i її 

частцi в загальнiй сумi фiнансової дебiторської заборгованостi (Таблиця № 45):  

Загальна сукупна сума заборгованостi  найбiльших клiєнтiв 

Таблиця № 45 

№ Показник 31.12.2020р. 31.12.2021 р. 

1 2 3 4 

1 Сукупна сума дебiторської заборгованостi 10 найбiльших контрагентiв  

1 113 976  

1 132 457 

2 Їх частка в загальнiй сумi дебiторської заборгованостi 99,15% 99,85% 

     

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. 

 

Валютний ризик. Група  працює з валютними 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 зобов'язання деномiнованi у 

валютi, вiдмiннiй вiд гривнi. 

В представленiй нижче таблицi показана концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв iноземних 

валют за станом на кiнець та початок звiтного перiоду: 

Концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв 

Таблиця № 46 

№ Валюта На 31.12.2020 р. На 31.12.2021 р. 

  Монетарнi активи Монетарнi зобов'язання Разом вплив Монетарнi активи

 Монетарнi зобов'язання Разом вплив 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Долар США 216 128 (1 330  595) (1 114 467) 142 476 (1 351 202 (1 208 

726) 

2 Євро 560 396 (18 355) 542 041 687 959 (16 562) 671 397 

3 Росiйськi рублi 6 486 - 6 486 10 625 - 10 625 

4 Всього 783 010 (1 348 950) (565 940) 841 060 (1 367 764) (526 704) 



 

Внаслiдок вказаного вище ризику за станом на 31  грудня 2021 року, якби курс iноземних валют 

по вiдношенню до гривнi вирiс/знизитися на 10% при незмiнностi iнших чинникiв, чистий 

прибуток до оподаткування за 2021 рiк був би на 52 670 тис. гривень менш  е/бiльше (на 31  

грудня 2020року - на 56 594 тис. грн. бiльше/менше). 

Ризик змiни вiдсоткової ставки. Доходи i грошовi потоки Групи вiд операцiйної дiяльностi, в 

основному, не залежать вiд змiн ринкових вiдсоткових ставок. Ризик змiни вiдсоткової ставки, 

до якої  схильна Група,  пов'язаний з позиковими засобами.  

На 1 сiчня 2021року i 31 грудня 2021 року  не банкiвськi кредити були залученi Групою 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  ризику справедливої вартостi вiдсоткової ставки.  

   

Цiновий ризик. Група  не пiддається цiновому ризику стосовно цiнних паперiв, оскiльки у Групi 

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 пiдприємство зiткнеться з труднощами 

при виконаннi фiнансових зобов'язань. 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 Групи здiйснюється шляхом контролю над дебiторською i кредиторською 

заборгованiстю, коштами, витраченими на iнвестування, i використання короткострокового 

фiнансування. 

Нижче  наведенi зобов'язання Групи  по термiнах, що залишилися, до погашення вiдповiдно до 

договорiв. Суми, показанi в таблицi, - це не дисконтованi грошовi потоки згiдно з угодами. 

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення на 31  грудня 

2020року i 31 грудня 2021року (Таблиця №47,48): 

Аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення 

Таблиця № 47 

№ Показник На 31.12.2020 р. 

  до 1 мiсяця 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 - 374 686 -

 - 374 686 

3 Поточнi зобов'язання - 34 292 - - 34 292 

4 Iншi поточнi зобовязання  1 627  377 034 378 661 

4 Iншi фiнансовi зобов'язання - -  929 070 929 070 

5 Всього - 410 605  1 306 104 1 716 709 

 

Аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення 

Таблиця № 48 

№ Показник На 31.12.2021 р. 

  до 1 мiсяця 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 - 482 568 -

 - 482 568 

3 Поточнi зобов'язання  51 449   51 449 



3 Iншi поточнi зобов'язання - 733 - 426 396 427 129 

4 Iншi фiнансовi зобов'язання - - - 896 330 896 330 

5 Всього - 534 750 - 1 322 726 1 857 476 

 

Управлiння капiталом 

Метою Групи  при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи  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 пiдприємства повинен становити не менше 1 250 

мiнiмальних заробiтних плат; 

- якщо вартiсть чистих активiв Групи за станом на кiнець другого або кожного наступного 

фiнансового року менше його акцiонерного капiталу, Група   зобов'язана зменшити свiй 

акцiонерний капiтал i внести вiдповiднi змiни в її Статут; якщо вартiсть чистих активiв стає 

менше мiнiмального розмiру акцiонерного капiталу, Групи пiдлягає лiквiдацiї. 

Вартiсть чистих активiв визначена як рiзниця мiж вартiстю майна пiдприємства i його 

зобов'язаннями вiдповiдно до рекомендацiй НКЦПФР i Мiнiстерства фiнансiв України й складає 

станом на 31.12.2021року 962 860 тис. грн.      

 

Подiї пiсля звiтної дати 

Факти господарської дiяльностi, якi вплинули чи можуть вплинути на фiнансовий стан, рух 

грошових коштiв чи результати дiяльностi Групи, й мали мiсце в перiод мiж звiтною датою i 

датою затвердження фiнансової звiтностi за звiтний рiк вiдсутнi. 

Затвердження фiнансової звiтностi 

Датою пiдписання  управлiнським персоналом  консолiдованої фiнансової звiтностi за 2021 рiк 

є 16.01.2021 року. Консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до вимог дiючого 

законодавства України пiдлягає затвердженню Загальними зборами АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". 

 

 

 

 

 

Керiвник          ________________    О.А. Дьячков 

 

Головний бухгалтер   ________________    I.Г. Масюк 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "Мiла-аудит" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23504528 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, 

буд.26, кв.310 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1037 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 347/4, дата: 28.09.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2021 по 31.12.2021 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Ми звертаємо увагу на Примiтку 

"Безперервнiсть дiяльностi" до 

фiнансової звiтностi за 2021 р., в 

якiй зазначено, що для зменшення 

ризику щодо впливу подiй на 

фiнансову дiяльнiсть Товариства, 

пов'язаних зi спалахом корона 

вiрусу COVID-19, Товариство 

вживає належнi заходи на пiдтримку 

стабiльностi та безперервностi його 

дiяльностi. Зазначенi вище подiї, не 

є такими що мають суттєвий вплив 

на дiяльнiсть i розвиток Товариства, 

не є такими, що спричиняють 

будь-якi невизначеностi щодо 

безперервностi дiяльностi 

Товариства. Нашу думку не було 

модифiковано щодо цього питання. 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 05/07/21, дата: 15.07.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 15.07.2021, дата 

закінчення: 19.01.2022 

12 Дата аудиторського звіту 19.01.2022 

13 Розмір винагороди за проведення річного 154 000,00 



аудиту, грн 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

(АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ) 

щодо аудиту фiнансової звiтностi 

 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ  

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

за рiк, що закiнчився 31.12.2021 року 

 

Наданий незалежною аудиторською фiрмою 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" 

2022 р. 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Акцiонерам та керiвництву  

 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ  

ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя) 

 

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Думка iз застереженням 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далi - Товариство), що складається iз: 

 

" Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2021 р.; 

 

" Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2021 р.; 

 

" Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2021 р.; 

 

" Звiту про власний капiтал за 2021 р.; 

 

" Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у роздiлi "Основа для думки 

iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в 

усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2021 року, його фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо 

складання фiнансової звiтностi. 

 

 

 

 



Основа для думки iз застереженням 

 

У Примiтках до фiнансової звiтностi за 2021 рiк вiдсутнi детальнi розкриття щодо: 

" кiлькiсної iнформацiї по управлiнню фiнансовими ризиками, що не вiдповiдає вимогам пп. 

31 та 34 МСФЗ 7  "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"; 

" порiвняльної iнформацiї за аналогiчний перiод попереднього року у звiтi про власний 

капiтал та примiтках до фiнансової звiтностi, вiдповiдно до вимог п. 38 та 38А МСБО 1. 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

 

Пояснювальний параграф 

 

Ми звертаємо увагу на Примiтку "Безперервнiсть дiяльностi" до фiнансової звiтностi за 2021 

р., в якiй зазначено, що для зменшення ризику щодо впливу подiй на фiнансову дiяльнiсть 

Товариства, пов'язаних зi спалахом корона вiрусу COVID-19, Товариство вживає належнi 

заходи на пiдтримку стабiльностi та безперервностi його дiяльностi. Зазначенi вище подiї, не є 

такими що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть i розвиток Товариства, не є такими, що 

спричиняють будь-якi невизначеностi щодо безперервностi дiяльностi Товариства. Нашу 

думку не було модифiковано щодо цього питання. 

 

Ключовi питання аудиту 

 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Додатково до питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми 

визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в 

нашому звiтi. 

 

Операцiї з пов'язаними особами 

 

Материнською компанiєю АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" є IНТЕРПАЙП ХОЛДIНГС ПЛС (INTERPIPE 

HOLDINGS PLC, Кiпр). Товариство входить до складу компанiй групи "IНТЕРПАЙП", до якої 

входять i iншi промисловi активи (пiдприємства), та вiдповiдно має можливiсть здiйснювати 

суттєвi операцiї як з даними пiдприємствами, так i з материнською компанiєю. Повнота 

вiдображення таких операцiй у фiнансовiй звiтностi Товариства та їх оцiнка є значущими 

питаннями при проведеннi нами аудиту поточного перiоду. 

 

В процесi аудиторської перевiрки ми отримали вiд управлiнського персоналу 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

лист щодо перелiку пов'язаних осiб та провели його аналiз на повноту включення усiх сторiн, 

якi можуть бути визнаними пов'язаними сторонами Товариства. Нами проведено аналiз 



операцiй, вiдображених Товариством у бухгалтерському облiку, на предмет наявностi 

операцiй з пiдприємствами i особами, розкритими управлiнським персоналом як пов'язанi 

сторони, та зiставили з даними, наведеними Примiтках до фiнансової звiтностi Товариства за 

2021 рiк. 

 

Iнформацiя стосовно цього питання розкрита у Примiтцi "Операцiї з пов'язаними сторонами" 

до фiнансової звiтностi Товариства за 2021 рiк. 

Iнша iнформацiя 

Звiт про корпоративне управлiння 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк 

(яка включає у складi Звiту керiвництва Звiт про корпоративне управлiння) вiдповiдно до ст. 

127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" №3480-IV вiд 

23.02.2006 р., але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, 

чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить 

суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що 

iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми 

не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

Iнформацiя про узгодженiсть Звiту про управлiння, який складається вiдповiдно до 

законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про наявнiсть суттєвих викривлень у 

звiтi про управлiння та їх характер 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi про управлiння Товариства за 2021 рiк, 

пiдготовленому у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" та iнших застосовних законодавчих i нормативних вимог, але 

не мiстять фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї.  

Наша думка про фiнансову звiтнiсть не розповсюджується на Звiт про управлiння. У зв'язку з 

нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися зi Звiтом про 

управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва неузгодженiсть мiж Звiтом про 

управлiння i фiнансовою звiтнiстю Товариства та чи цей Звiт про управлiння виглядає таким, 

що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо 

висновку, що iснує суттєва невiдповiднiсть мiж Звiтом про управлiння i фiнансовою звiтнiстю 

та/або цей Звiт про управлiння виглядає таким, що мiстить суттєве викривлення, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б 

включити до звiту. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ i вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо складання фiнансової звiтностi, та за таку систему 

внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки. 

 



При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Товариства. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

коли  воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi.  

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:  

 

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

 

" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

 

" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 

" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть  Товариства продовжувати свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 

її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 



Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ  

ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

На виконання вимог ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р. (далi - Закон №2258-VIII) до 

Аудиторського звiту, наводимо наступну iнформацiю:  

 

Iнформацiя про суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження 

дiяльностi юридичної особи, фiнансова звiтнiсть якої перевiряється, на безперервнiй основi у 

разi наявностi такої невизначеностi: 

 

Ми звертаємо увагу на Примiтку "Безперервнiсть дiяльностi" до фiнансової звiтностi за 2021 

р., в якiй зазначено, що фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення 

безперервностi дiяльностi. Аудитори не виявили суттєвої невизначеностi, пов'язаної з подiями 

або умовами, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати 

дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 

Аудиторськi оцiнки 

 

Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей звiт незалежного 

аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства. 

 

Нашi процедури у вiдповiдь на iдентифiкованих та оцiнених нами ризики суттєвого 

викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, серед iншого, полягали в наступному: 

 

- огляд розкриттiв до фiнансової звiтностi та тестування пiдтверджувальної документацiї для 

того, щоб оцiнити дотримання вимог вiдповiдних законiв i нормативних актiв; 

 

- дослiдження наявностi iстотних i/або незвичайних операцiй, що вiдбулися близько перед 

закiнченням року та на початку наступного року; 

 

- оцiнювання економiчного обгрунтування щодо значних операцiй, якi є незвичайними або 

виходять за межi звичайного перебiгу бiзнесу; 

 



- оцiнювання прийнятностi застосованих облiкових полiтик та обгрунтованостi облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, зроблених управлiнським 

персоналом Товариства; 

 

- ознайомлення з протоколами тих, кого надiлено найвищими повноваженнями; 

 

- аналiз висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом Товариства 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку на основi 

отриманих аудиторських доказiв. Перiод оцiнки безперервної дiяльностi охоплював перiод не 

менше дванадцяти мiсяцiв вiд дати затвердження фiнансової звiтностi; 

 

- аналiз iнформацiї про те, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi 

поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. 

 

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Вiдповiдно до вимог МСА 

240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" 

пiд час планування аудиту ми розглядали схильнiсть Товариства до шахрайства з урахуванням 

бiзнес-середовища, а також засобiв i методiв контролю, встановлених i пiдтримуваних 

управлiнським персоналом, а також характером угод, активiв i зобов'язань, вiдображених у 

бухгалтерському облiку. 

 

В процесi планування нашого аудиту ми здiйснювали запити управлiнському персоналу 

Товариства щодо наявностi у нього iнформацiї про будь-якi знання про фактичнi випадки 

шахрайства, якi мали мiсце, пiдозрюване шахрайство, яке має вплив на Товариство. У 

вiдповiдь на нашi запити управлiнський персонал надав письмову оцiнку ризику шахрайства 

Товариства, згiдно якого ризик шахрайства є контрольованим. 

 

Проте, основну вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства несуть тi, 

кого надiлено найвищими повноваженнями та управлiнський персонал Товариства. 

Шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або 

нехтування заходами внутрiшнього контролю, якi внаслiдок властивих для аудиту обмежень 

можуть бути невиявленi. Властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi 

"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту.  

 

Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних 

iз шахрайством 

 

Цiлi нашого аудиту щодо шахрайства полягають у iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, отриманнi прийнятних аудиторських 

доказiв в достатньому обсязi щодо оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських процедур у вiдповiдь на цi 

ризики, а також в прийняттi необхiдних заходiв щодо фактичних або пiдозрюваних випадкiв 

шахрайства, виявлених в ходi аудиту.  

 

В процесi проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2021 рiк, нами не встановленi 

факти щодо порушень пов'язаних iз шахрайством. Властивi для аудиту обмеження викладенi у 

параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту. 

 

 

 

 



Iнформацiя щодо узгодження аудиторського звiту з додатковим звiтом для Ревiзiйної комiсiї 

 

Ми пiдтверджуємо, що Аудиторський звiт щодо рiчної фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" за 2021 рiк 

узгоджується iз додатковим звiтом для Ревiзiйної комiсiї, що виконує функцiї аудиторського 

комiтету, який ми надали 18.01.2022 р. 

 

Iнформацiя щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежнiсть ключового 

партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при проведеннi 

аудиту 

 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" дотримується обмежень на одночасне надання 

АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД" послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi за 2021 рiк та неаудиторських 

послуг згiдно ст. 6 Закону №2258-VIII. Твердження про нашу незалежнiсть по вiдношенню до 

Товариства, у тому числi ключового партнера з аудиту фiнансової звiтностi, викладено у 

параграфах "Основа для думки iз застереженням" та "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 

фiнансової звiтностi" цього Звiту. 

 

Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй особi 

послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у 

фiнансовiй звiтностi 

 

Окрiм послуг з обов'язкового аудиту та послуг, iнформацiя щодо яких не розкрита у Звiтi про 

управлiння та фiнансовiй звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" за 2021 рiк, нами надавалися iншi послуги 

Товариству, а саме: 

 

o завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо Звiту про корпоративне управлiння 

за 2021 рiк на виконання вимог статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi 

товарнi ринки" №3480-IV вiд 23.02.2006 р. 

 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

 

Аудит АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД" надавався згiдно договору про надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi, що 

полягає у перевiрцi даних бухгалтерського облiку i показникiв фiнансової звiтностi 

Товариства за 2021 рiк з метою висловлення незалежної думки аудитора про її вiдповiднiсть в 

усiх суттєвих аспектах вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iншим 

законодавчим вимогам.  

 

Властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 

фiнансової звiтностi" цього Звiту. Через властивi для аудиту обмеження разом iз властивими 

обмеженнями системи внутрiшнього контролю iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi 

викривлення можна не виявити, навiть якщо аудит належно спланований i виконаний 

вiдповiдно до МСА. 

 

Iншу iнформацiю, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звiтi згiдно ч. 3 та ч. 4 

ст. 14 Закону №2258-VIII, наведено в iнших параграфах нашого Звiту.     

 

 



Вiдповiдно до п.2 глави 1. "Загальнi вимоги до iнформацiї роздiлу "Звiт щодо вимог iнших 

законодавчих та нормативних актiв" звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi" роздiлу II. 

"Додатковi вимоги до iнформацiї, що стосуються звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та має 

обов'язково мiститися у роздiлi звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi "Звiт щодо вимог iнших 

законодавчих та нормативних актiв" Вимог до iнформацiї, що стосується аудиту або огляду 

фiнансової звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, нагляд за 

якими здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (затверджено 

Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2021 №555 (зi змiнами)), повiдомляємо наступне: 

 

Повне найменування юридичної особи (щодо заявника або учасника ринкiв капiталу та 

органiзованих товарних ринкiв) 

 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД". 

 

Висновок аудитора щодо повноти розкриття юридичною особою (заявником або учасником 

ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв) iнформацiї про кiнцевого бенефiцiарного 

власника (у разi наявностi) та структуру власностi станом на дату аудиту або огляду, 

вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням про форму та змiст структури власностi, 

затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19 березня 2021 року №163, 

зареєстрованим в мiнiстерствi юстицiї України 08 червня 2021 року за № 768/36390 

 

Iнформацiю про кiнцевого бенефiцiарного власника АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" на дату аудиту 31.12.2021 р. 

розкрито у Примiтцi "Капiтал" до фiнансової звiтностi Товариства за 2021 рiк. 

 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

розкрило iнформацiю про кiнцевого бенефiцiарного власника та структуру власностi станом 

на дату аудиту повно та достовiрно вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням про 

форму та змiст структури власностi, затвердженим наказом мiнiстерства фiнансiв України вiд 

19 березня  2021 року №163, зареєстрованим в мiнiстерствi юстицiї України 08 червня 2021 

року за № 768/36390.  

 

Iнформацiя про те, чи є суб'єкт господарювання: контролером/учасником небанкiвської 

фiнансової групи;  пiдприємством, що становить суспiльний iнтерес  

 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не 

є контролером/учасником небанкiвської фiнансової групи. Товариство належить до 

пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес. 

 

Iнформацiя про наявнiсть у суб'єкта господарювання материнських/дочiрнiх компанiй iз 

зазначенням найменування, органiзацiйно-правової форми, мiсцезнаходження (у разi 

наявностi)  

 

Iнформацiя про материнську компанiю: 

Найменування IНТЕРПАЙП ХОЛДIНГС ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC 

Органiзацiйно-правова форма Вiдкрита публiчна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Мiсцезнаходження Мiкiнон, 8, Нiкосiя, 1065,  Кiпр 

Iнформацiя про дочiрнi компанiї: 

Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД" 

 



Органiзацiйно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

 

Мiсцезнаходження Україна, Днiпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115 

 

Вiдповiдно до п.1  глави 4. "Вимоги до iнформацiї щодо емiтентiв цiнних паперiв (крiм 

цiнних паперiв IСI)" роздiлу II. "Додатковi вимоги до iнформацiї, що стосується звiту суб'єкта 

аудиторської дiяльностi та має обов'язково мiститися у роздiлi звiту суб'єкта аудиторської 

дiяльностi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв" Вимог до iнформацiї, 

що стосується аудиту або огляду фiнансової звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та 

органiзованих товарних ринкiв, нагляд за якими здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку (затверджено Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2021 №555 (зi 

змiнами)), повiдомляємо наступне: 

 

Думка аудитора щодо вiдповiдностi розмiру статутного капiталу установчим документам або 

iнформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та 

громадських формувань 

 

Статутний капiтал Товариства за даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2021 року 

становить 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок, що вiдповiдає розмiру 

статутного капiталу, наведеного в Статутi Товариства. При зiбранi доказiв застосовувалися 

такi аудиторськi процедури, як перевiрка та пiдрахунок (обчислення). Аудиторами, було 

проведено перевiрку вiдповiдностi залишкiв у синтетичних та аналiтичних регiстрах облiку 

статутного капiталу, шляхом зiставлення даних Головної книги, журналiв та iнших вiдомостей 

щодо капiталу Товариства. Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам 

пiдтверджується первинними документами, регiстрами бухгалтерського облiку, даними 

фiнансової звiтностi, Статутом Товариства. 

 

Вiдповiдно до Статуту Товариства у редакцiї, затвердженiй рiшенням позачергових Загальних 

зборiв (протокол № 12 вiд 14.12.2018 р.), розмiр  статутного  капiталу АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" складає                  

50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок та подiлений на 200 000 000,00 (двiстi 

мiльйонiв) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна. Акцiї iснують 

виключно в бездокументарнiй формi. 

 

На нашу думку, розмiр статутного капiталу Товариства в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає 

установчим документам. 

 

Думка аудитора щодо iнформацiї про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли 

вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан 

юридичної особи 

 

Подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi Товариства, 

проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан юридичної особи  вiдсутнi. 

 

Думка аудитора щодо повноти та достовiрностi розкриття iнформацiї щодо складу i структури 

фiнансових iнвестицiй 

 

Станом на 31 грудня 2021 року Товариством облiковуються iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство 

ТОВ "Новомосковський посуд" у розмiрi 187 570 тис. грн. з урахуванням переоцiнок.  Частка 

Товариства в статутному капiталi ТОВ "Новомосковський посуд" складає 100 %. В повнiй мiрi 

iнформацiю розкрито у Примiтцi "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї". 



Думка аудитора щодо iнформацiї про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво 

вплинути на дiяльнiсть юридичної особи у майбутньому, та оцiнку ступеня їх впливу 

 

Звертаємо увагу, що Товариство дiє в умовах пандемiї коронавiрусу COVID-19. Хоча 

управлiнський персонал Товариства вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку 

стабiльностi дiяльностi Товариства, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть 

ситуацiї у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi 

та фiнансовий стан Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити 

неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу 

щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий 

стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок 

управлiнського персоналу. Ця фiнансова звiтнiсть не включає коригувань у зв'язку з 

невизначенiстю оцiнки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутнi операцiї.  

 

Вiдповiдно до п.1 та п.2  глави 8. "Вимоги до iнформацiї щодо дотримання норм 

законодавства" роздiлу II. "Додатковi вимоги до iнформацiї, що стосується звiту суб'єкта 

аудиторської дiяльностi та має обов'язково мiститися у роздiлi звiту суб'єкта аудиторської 

дiяльностi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв" Вимог до iнформацiї, 

що стосується аудиту або огляду фiнансової звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та 

органiзованих товарних ринкiв, нагляд за якими здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку (затверджено Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2021 №555 (зi 

змiнами)), повiдомляємо наступне: 

 

Данi щодо перевiрки iнформацiї, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статтi 127 Закону 

України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" 

 

Данi щодо перевiрки iнформацiї, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статтi 127 Закону 

України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки", наведено у Звiтi з надання 

впевненостi щодо iнформацiї, розкритої у Звiтi про корпоративне управлiння.  

 

Думка аудитора щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статтi 127 Закону 

України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" 

 

Нашу думку, щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статтi 127 Закону 

України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" наведено у Звiтi з надання 

впевненостi щодо iнформацiї, розкритої у Звiтi про корпоративне управлiння. 

 

Iнформацiя про пiдсумки перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного 

товариства за результатами фiнансового року, пiдготовленi ревiзiйною комiсiєю (ревiзором) 

 

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року, ревiзiйною комiсiєю 17.01.2022 р. пiдготовлено Звiт ревiзiйної комiсiї з 

перевiрки фiнансової звiтностi за перiод з 01.01.2021 по 31.12.2021 р. Члени Ревiзiйної комiсiї 

вважають, що фiнансова звiтнiсть справедливо та достовiрно вiдображає в усiх суттєвих 

аспектах iнформацiю про майновий та  фiнансовий стан Товариства. Фiнансова господарська 

дiяльнiсть Правлiння Товариства у 2021 роцi задовiльна.  

 

Вiдповiдно до п.10 роздiлу I. "Загальнi положення" Вимог до iнформацiї, що стосується 

аудиту або огляду фiнансової звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних 

ринкiв, нагляд за якими здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

(затверджено Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2021 № 555 (зi змiнами)), повiдомляємо наступне: 



Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму та умови договору на проведення аудиту 

 

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит"  

 

Код ЄДРПОУ 23504528 

 

Реєстрацiйнi данi Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя вiд 20.09.1995р. 

 

Юридична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310. 

 

Мiсцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.10А, корп.2, кв.43. 

 

Юридична особа дiє на пiдставi: 

 

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 1037 

Вебсторiнка/вебсайт суб'єкта аудиторської дiяльностi www.mila-audit.com.ua 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com 

 

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 

обов'язкового аудиту Наглядова рада Товариства 

 

Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi 01 липня 2021 року 

 

Загальна тривалiсть виконання  аудиторського завдання без перерв з урахуванням 

продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень З 31 жовтня 2019 року 

по 19 сiчня 2022 року 

 

Дата i номер Договору про надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi Договiр № 

05/07/21  вiд 15 липня 2021 року 

 

Дата початку проведення аудиту 15 липня 2021 року 

Дата закiнчення проведення аудиту 19 сiчня 2022 року 

 

Повне iм'я ключового партнеру iз завдання з аудиту фiнансової звiтностi - Воронiна Олена 

Олександрiвна, сертифiкат №007574, номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi -  102576 

 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного 

 

аудитора, є                                         ____________________ О.О. Воронiна 

 

(сертифiкат №007574, номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi -  102576) 

Директор аудиторської фiрми 

ТОВ "Аудиторська фiрма  

"Мiла-аудит"                            __________________Л.М. Гавриловська  

(сертифiкат №003633, номер реєстрацiї  

у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 101236) 

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталiнграда, буд.10А, корп.2, кв.43 

19  сiчня 2022 р. 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
Наскiльки це нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 

активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi 

перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, 

що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 

здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 

контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та 

невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

23.04.2021 23.04.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

23.04.2021 23.04.2021 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

09.08.2021 09.08.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

11.08.2021 11.08.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

04.10.2021 04.10.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

27.10.2021 27.10.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

28.10.2021 28.10.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

01.11.2021 01.11.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

10.11.2021 10.11.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

10.11.2021 10.11.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


