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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

 
Річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТ-

РОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" відбулися 26 квітня 2016 року об 11:30  за адресою: Україна, 49124, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Липова, 1, 2 поверх, актова зала.  

Для участі у річних загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ " зареєстровано 3 
учасника, яким належить 256 055 379 голосів, що становить 99,534% голосуючих акцій Товариства.  

 
   Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2015 рік та прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 
році. 

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення 
перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за нас-
лідками розгляду звіту. 

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2015 році. 

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2016 

рік. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядо-

вої ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з ними.  

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.  
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної 

комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з ними. 

15. Затвердження на 2016 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по 
зобов'язанням третіх осіб. 

16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. 
17. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції. 

 
Рішення і кількість голосів "за", "проти" і утримався" щодо кожного проекту рішення з 

кожного питання порядку денного, винесеного на голосування: 
 

I. З першого питання порядку денного  
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: 
1) Ключник Ларису Миколаївну; 
2) Шейка Владислава Ігоровича;  
3) Штанько Олену Валеріївну. 

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Това-
риства. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
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"За" - 256 052 278 голосів, що складає 99,9988 

% голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 

% голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 

% голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Не прийняло участі у голосу-
ванні" 

 
- 3 101 голосів, що складає 0,0012 

% голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними - 0 голосів,  що складає 0 

% голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано - 0 голосів, що складає 0 

% голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
ІІ. З другого питання порядку денного  
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: 
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надава-

ти виступаючим до 10 хвилин. 
2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати 

слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування допо-
віді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішен-
ня, потім переходити до голосування. 

3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю 
зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Пи-
тання мають бути сформульовані коротко та чітко. 

4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосуван-
ня, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі 
технічні перерви до 5 -10 хвилин.  

5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питан-
ня порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.  

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256 055 379 голосів, що скла-
дає 

100 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Проти" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що визнано недій-
сними                                                             

- 0 голосів,  що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що не враховано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 
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Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
ІІI. З третього питання порядку денного 

 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2015 рік. 
2. Роботу Правління Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає 

меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2016 році визначити: 
- збільшення обсягів заготівлі та переробки металобрухту; 
- розвиток ломозаготівельних потужностей; 

    - зменшення витрат на виробництво та максимізація прибутку від господарської діяльно-
сті.  

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256 055 379 голосів, що 
складає 

100 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Проти" - 0 голосів, що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що визнано недій-
сними                                                             

- 0 голосів,  що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що не враховано 

- 0 голосів, що 
складає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
IV. З четвертого питання порядку денного 
 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік. 
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відпові-

дає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256 055 379 голосів, що скла-
дає 

100 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Проти" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 
 

% голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
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зборах 
Кількість голосів в бюле-
тенях, що визнано недій-
сними                                                             

- 0 голосів,  що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що не враховано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
V. З п'ятого питання порядку денного  
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення пе-
ревірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 

2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2015 році визнати задовільною. 
 
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256 055 379 голосів, що скла-
дає 

100 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Проти" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

- 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що визнано недій-
сними                                                             

- 0 голосів,  що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що не враховано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 

VІ. З шостого питання порядку денного  
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

       1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 
2015 рік. 
           2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256 055 379 голосів, що скла-
дає 

100 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Проти" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
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зборах 
"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що визнано недій-
сними                                                             

- 0 голосів,  що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що не враховано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
VІІ. З сьомого питання порядку денного  
 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансо-

во-господарської діяльності Товариства у 2015 році отримано збиток у розмірі 50 865 тис. грн. 
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків: 

- збитки 2015 року у розмірі 50 865 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства. 
 
 ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256 055 379 голосів, що скла-
дає 

100 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Проти" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що визнано недій-
сними                                                             

- 0 голосів,  що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що не враховано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
VІІІ. З восьмого питання порядку денного  
 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
 
Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2016 рік: 
- обсяг реалізації готової продукції - 675,9 тис. тонн 
- чистий дохід  від реалізації продукції 
- переробка металобрухту 
- капітальні ремонти 
- інвестиції та модернізація устаткування 

- 
- 
- 
- 

2,510 млрд. грн. 
652 тис. тонн 
117,5 млн. грн. 
912,5 тис. грн. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
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"За" - 256 055 379 голосів, що скла-
дає 

100 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Проти" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

- 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що визнано недій-
сними                                                             

- 0 голосів,  що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що не враховано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 

IХ. З дев'ятого питання порядку денного  
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: 
1. Лихоманова Андрія Анатолійовича; 
2. Любименко Інни Володимирівни; 
3. Морозова Дениса Володимировича; 
4. Палія Максима Орестовича; 
5. Звоненка Руслана Миколайовича. 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256 055 379 голосів, що скла-
дає 

100 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Проти" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що визнано недій-
сними                                                             

- 0 голосів,  що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що не враховано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

 0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-

гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
Х. З десятого питання порядку денного  

 
Підсумки кумулятивного голосування: 
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№ 
з/п 

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради  
Товариства 

Кількість голосів, поданих 
ЗА кандидата 

1 Розенберг Олег Ігорович 256 055 379 

2      Лихоманов Андрій Анатолійович 256 055 379 

3 Городецький Євгеній 256 055 379 

4 Машкара Катерина Володимирівна 256 055 379 

5 Палій Максим Орестович 256 055 379 

  

 За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства 

є:  

-  Розенберг Олег Ігорович; 
-  Лихоманов Андрій Анатолійович; 
-  Городецький Євгеній; 
-  Машкара Катерина Володимирівна; 
-  Палій Максим Орестович. 

 

ХІ. З одинадцятого питання порядку денного 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства. 
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній 
основі. 
3. Уповноважити тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства підписати договори 

з членами Наглядової ради  Товариства. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256 055 379 голосів, що скла-
дає 

100 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Проти" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що визнано недій-
сними                                                             

- 0 голосів,  що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що не враховано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

 0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
ХІІ. З дванадятого питання порядку денного 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
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Припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії Товариства: 
1. Новікова Андрія Юрійовича; 
2. ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED); 
3. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМИ "ІНТЕРВТОРПРОМ". 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256 055 379 голосів, що скла-
дає 

100 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Проти" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що визнано недій-
сними                                                             

- 0 голосів,  що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що не враховано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

 0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
ХІІІ. З тринадятого питання порядку денного 

Підсумки кумулятивного голосування: 
 

№ 
з/п 

Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії  
Товариства 

Кількість голосів, поданих 
ЗА кандидата 

1 Новіков Андрій Юрійович 256 055 379 

2       Романова Світлана Сергіївна  256 055 379 

3 Черников Іван Васильович 256 055 379 

  

 За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії  
Товариства є:  

-  Новіков Андрій Юрійович; 
              -  Романова Світлана Сергіївна; 
              -  Черников Іван Васильович. 
 

ХІV. З чотирнадцятого питання порядку денного 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії 
Товариства.  
2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній 
основі. 
3. Уповноважити тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства підписати договори 
з членами Ревізійної комісії  Товариства. 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
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"За" - 256 055 379 голосів, що скла-
дає 

100 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Проти" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що визнано недій-
сними                                                             

- 0 голосів,  що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що не враховано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

 0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
ХV. З п’ятнадцятого питання порядку денного 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити на 2016 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у 
розмірі, що не перевищує 700 000 000 гривень. 

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товарис-
твом у 2016 році. Поруки, надані до 1 січня 2016 року та які діють протягом 2016 року, не повинні вра-
ховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2016 році. 

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань 
наступних компаній: 

- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; 
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"; 
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"; 
- ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН"; 
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; 
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО"; 
- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ"; 
- ТОВ "МЕТА"; 
- ТОВ "ТРАНСКОМ – ДНІПРО"; 
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ"; 
- ПрАТ "НРЗ";  
- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; 
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited); 
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited); 
- Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks Investments Limited); 
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA); 
- КЛВ Вілко СА (KLW Wheelco SA); 
- Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Interpipe, Inc); 
- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH); 
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE); 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М". 
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ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256 055 379 голосів, що скла-
дає 

100 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Проти" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що визнано недій-
сними                                                             

- 0 голосів,  що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що не враховано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

 0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
 

ХVІ. З шістнадцятого питання порядку денного 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 
26.04.2016р. до 26.04.2017р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких стано-
вить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності Товариства за 2015 рік: 
- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не по-
винна перевищувати 281 000 тис.грн.;  
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати 281 000 тис.грн.;  
- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 281 000 
тис.грн.; 
- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпе-
чення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не 
повинна перевищувати 281 000 тис.грн.;  
- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань 
та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 281 000 
тис.грн.; 
- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину 
не повинна перевищувати 281 000 тис.грн.; 
- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати 281 000 тис.грн.; 
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних дого-
ворів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вар-
тість кожного правочину не повинна перевищувати 281 000 тис.грн.; 
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави 
та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 281 000 тис.грн.; 
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, 
вартість кожного правочину не повинна перевищувати 281 000 тис.грн.; 
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо 
виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна пере-
вищувати 281 000 тис.грн. 
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При цьому, гранична сукупна вартість кожного  з  таких  правочинів  не  може  перевищувати 281 
000 тис.грн. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256 055 379 голосів, що скла-
дає 

100 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Проти" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що визнано недій-
сними                                                             

- 0 голосів,  що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що не враховано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

 0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

2. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 
26.04.2016р. до 26.04.2017р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких стано-
вить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товарис-
тва за 2015 рік: 
- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не по-
винна перевищувати 700 000 тис.грн.;  
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати 700 000 тис.грн.;   
- правочини  з залучення  кредитів,  вартість  кожного  правочину  не  повинна  перевищувати 700 000 
тис.грн.; 
- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпе-
чення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не 
повинна перевищувати 700 000 тис.грн.; 
- правочини, що укладаються Товариством з метою  забезпечення   виконання власних     зобов’язань 
та/або  зобов’язань  третіх  осіб,   вартість   кожного  правочину  не  повинна  перевищувати   700 000  
тис.грн.; 
- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину 
не повинна перевищувати 700 000 тис.грн.; 
- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати 700 000 тис.грн.; 
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних дого-
ворів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вар-
тість кожного правочину не повинна перевищувати 700 000 тис.грн.;  
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави 
та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 700 000 тис.грн.; 
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, 
вартість кожного правочину не повинна перевищувати 700 000 тис.грн.; 
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо 
виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна пере-
вищувати 700 000 тис.грн. 
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При цьому,  гранична  сукупна  вартість  кожного з таких  правочинів  не може  перевищувати  700 000 
 тис.грн.  

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256 055 379 голосів, що скла-
дає 

99,534 % голосів акціонерів від їх загаль-
ної кількості 

"Проти" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів від їх загаль-
ної кількості 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів від їх загаль-
ної кількості 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів від їх загаль-
ної кількості 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що визнано недій-
сними                                                             

- 0 голосів,  що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів від їх загаль-
ної кількості 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що не враховано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

 0 % голосів акціонерів від їх загаль-
ної кількості 

 
Рішення прийняте 99,534% голосів акціонерів від їх загальної кількості. 
 

ХVІІ. З сімнадцятого питання порядку денного 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Внести зміни до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій 
редакції та затвердити їх. 

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Поло-
ження про загальні збори Товариства.                    

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

"За" - 256 055 379 голосів, що скла-
дає 

100 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Проти" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Утрималось" - 0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що визнано недій-
сними                                                             

- 0 голосів,  що скла-
дає 

0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Кількість голосів в бюле-
тенях, що не враховано 

- 0 голосів, що скла-
дає 

 0 % голосів акціонерів, які зареєст-
рувались для участі у загальних 
зборах 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 

Письмових скарг та заяв щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'я-
заних із забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", не отримано. 
 

Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» 
 
 


