
ПРОТОКОЛ №1 
про підсумки голосування на річних загальних зборах  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 

 

Присутні члени реєстраційної комісії Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 

Питання, винесене на голосування:  

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

 
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 
Товариства. 
 
Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій     256 111 028 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів, 
які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та 
є власниками голосуючих 

акцій 

«ЗА» 
 

256 111 028 100 

«ПРОТИ» 
 

0 0 

«УТРИМАВСЯ» 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
  
Члени реєстраційної комісії: 
 
1. Ключник Л.М.   

2.   Шейко В.І.   

3. Штанько  О.В.   

 
 
 
 

 
 



ПРОТОКОЛ №2 
про підсумки голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.   
 
Рішення, прийняте загальними зборами: 

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку 
денного, надавати 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 доповіді або виступу з цього питання, після чого 
доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, 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). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко. 

4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів 
для голосування, 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 питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх 
закриття. 

 
Підсумки 
голосування: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій     256 111 028 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів, 
які зареєструвались для 

участі у загальних зборах та 
є власниками голосуючих 

акцій 

«ЗА» 256 111 028 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0  

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

 
 
 
 



Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ПРОТОКОЛ №3 
про підсумки голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів 
діяльності Товариства у 2018 році. 
 
Рішення, прийняте загальними зборами: 

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2017 рік. 
2. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що 

відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих 
документів. 

3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2018 році визначити: 
- збільшення обсягів заготівлі та переробки металобрухту; 
- розвиток ломозаготівельних потужностей; 
- зменшення витрат на виробництво та максимізація прибутку від господарської 

діяльності. 
 

Підсумки 
голосування: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій     256 111 028 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі 

у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій 

«ЗА» 256 058 058 99,979 

«ПРОТИ» 52 970 0,021 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 



ПРОТОКОЛ №4 
про підсумки голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
 
Рішення, прийняте загальними зборами: 

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 
2017 рік. 

2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та 
такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його 
установчих документів. 

 
Підсумки 
голосування: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій     256 111 028 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі 

у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій 

«ЗА» 256 058 058 99,979 

«ПРОТИ» 52 970 0,021 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ №5 
про підсумки голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами 
проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
 
Рішення, прийняте загальними зборами: 

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами 
проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 

2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною. 
 

Підсумки 
голосування: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій     256 111 028 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі 

у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій 

«ЗА» 256 111 028 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 

 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ №6 
про підсумки голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2017 році. 
 
Рішення, прийняте загальними зборами: 

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність 
Товариства за 2017 рік. 

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 
році. 

 
Підсумки 
голосування: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій     256 111 028 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі 

у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій 

«ЗА» 256 111 028 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 

 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ №7 
про підсумки голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. 
 
Рішення, прийняте загальними зборами: 

1. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2017 році. 

 
Підсумки 
голосування: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій     256 111 028 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі 

у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій 

«ЗА» 256 056 213 99,9786 

«ПРОТИ» 53 273 0,0208 

«УТРИМАВСЯ» 1 542  0,0006 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ №8 
про підсумки голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства 
на 2018 рік. 
 
Рішення, прийняте загальними зборами: 

Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 
2018 рік: 

- обсяг реалізації готової продукції  836,723 тис. тонн; 
- чистий дохід  від реалізації продукції 6,874 млрд. грн.; 
- переробка металобрухту                            661,783 тис. тонн; 
- капітальні ремонти                                      28,391 млн. грн. 
- інвестиції та модернізація устаткування 2,0 млн. грн. 

 
Підсумки 
голосування: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій     256 111 028 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі 

у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій 

«ЗА» 256 111 028 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 
 
 



ПРОТОКОЛ №9 
про підсумки голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 
 
Рішення загальних зборів: 

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції 
та затвердити їх. 

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову 
редакцію Статуту Товариства. 

3. Доручити Шейку Владиславу Ігоровичу здійснити усі необхідні заходи, 
пов’язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, 
передбаченому чинним законодавством України, для чого Голові Правління Товариства 
або тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства видати Шейку 
Владиславу Ігоровичу відповідну довіреність.   

 
Підсумки 
голосування: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій     256 111 028 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі 

у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій 

«ЗА» 5 780  0,002 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 256 105 248 99,998 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

 
Рішення не прийняте. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 
 
 



ПРОТОКОЛ №10 
про підсумки голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції. 
 
Рішення загальних зборів: 

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

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову 
редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.                    

 
Підсумки 
голосування: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій     256 111 028 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі 

у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій 

«ЗА» 5 780 0,002 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 256 105 248 99,998 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

 
Рішення не прийняте. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ №11 
про підсумки голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства. 
 
Рішення, прийняте загальними зборами: 

 Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: 
1. Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" 

(INTERPIPЕ LIMITED); 
2. Лихоманова Андрія Анатолійовича; 
3. Брідні Гліба Ігоровича; 
4. Лебідя  Павла Юрійовича – незалежного директора; 
5. Жело Михайла Вікторовича – незалежного директора. 
 

Підсумки 
голосування: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій     256 111 028 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі 

у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій 

«ЗА» 256 111 028 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 
 
 



 

ПРОТОКОЛ №  12 
про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                    26.04.2018 р. 

Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 

Питання, винесене на голосування:  
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.   
 
Підсумки кумулятивного голосування: 

№ 
з/п 

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради 
Товариства 

Кількість голосів, 
отриманих кожним  

кандидатом 

1 Храйбе Фаді Зейнович - представник 
акціонера  «ІНТЕРПАЙП  ЛІМІТЕД» 
(INTERPIPE LIMITED) 

256 123 945 

2 Лихоманов Андрій Анатолійович 256 107 420 

3 Брідня Глеб Ігорович 256 107 420 

4 Терещенко Алла Петрівна  256 107 420 

5 Машкара Катерина Володимирівна 256 107 420 

 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  - 0. 
 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 1 515. 
 
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової 
ради Товариства є: 
1. Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера  «ІНТЕРПАЙП  ЛІМІТЕД» 
(INTERPIPE LIMITED); 
2. Лихоманов Андрій Анатолійович; 
3. Брідня Глеб Ігорович; 
4. Терещенко Алла Петрівна; 
5. Машкара Катерина Володимирівна. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ №13 
про підсумки голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з ними. 
 
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 Голову Правління Товариства або тимчасово виконуючого 
обов'язки Голови Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради 
Товариства. 

 
Підсумки 
голосування: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій     256 111 028 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі 

у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій 

«ЗА» 256 111 028 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 
 



ПРОТОКОЛ №14 
про підсумки голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
14. Затвердження на 2018 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових 
порук по зобов'язанням третіх осіб. 
 
Рішення, прийняте загальними зборами: 

1. Затвердити на 2018 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням 
третіх осіб у розмірі, що не перевищує 1 500 000 000 гривень. 

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які 
надаються Товариством у 2018 році. Поруки, надані до 1 січня 2018 року та які діють 
протягом 2018 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту 
порук у 2018 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". 

 
Підсумки 
голосування: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій     256 111 028 

 



Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі 

у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій 

«ЗА» 256 111 028 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОТОКОЛ №15 

про підсумки голосування на річних загальних зборах 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 
 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
 
Рішення, прийняте загальними зборами: 

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством у період з 26.04.2018 р. до 26.04.2019 р., ринкова вартість 
майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 10 і більше відсотків, але 
менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності Товариства за 2017 рік: 

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн.;  

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного 
правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн.;  

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати    259 810 тис. грн.; 

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів 
Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань 
третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 259 810  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 259 810 тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги 
та/або позичок, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 259 810 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень 
до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання 
банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 259 
810 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень 
до договорів застави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати 259 810  тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень 
до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 259 810  
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 перевищувати 259 810 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартість кожного  з  таких  правочинів,  не  може  
перевищувати 259 810 тис. грн. 

 
Підсумки 
голосування: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій     256 111 028 

 



Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі 

у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій 

«ЗА» 256 057 755 99,9792 

«ПРОТИ» 53 273  0,0208 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ №16 
про підсумки голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
 
Рішення, прийняте загальними зборами: 

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством у період з 26.04.2018 р. до 26.04.2019 р., ринкова вартість 
майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік: 

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;  

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного 
правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;   

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати       1 500 000 тис. грн.; 

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів 
Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань 
третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 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   1 500 000 тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги 
та/або позичок, вартість кожного правочину не по-винна перевищувати 1 500 000 тис. 
грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень 
до кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання 
банківських послуг тощо), вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 
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 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень 
до договорів поруки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 
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 перевищувати 1 500 000 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може 
перевищувати      1 500 000 тис. грн. 

 
Підсумки 
голосування: Загальна кількість голосів акціонерів 257 405 392 

 
 
 



 
 

Варіанти голосування Кількість голосів 
Відсоток голосів акціонерів 

від їх загальної кількості 

«ЗА» 
 

256 057 755 99,4765 

«ПРОТИ» 53 273  0,0207 

«УТРИМАВСЯ» 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

 
 
Рішення прийняте 99,4765% голосів акціонерів від їх загальної кількості. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ №17 
про підсумки голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
16. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість 
яких перевищує 10 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 
2017 р. 
 
Рішення, прийняте загальними зборами: 

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №956/553120532 
від 30.12.2011р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості 
Постачальника, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, предметом яких є 
поставка лому чорних металів, загальна вартість яких за 2017 рік складає 60 000 000,00 
грн., що становить 11,545% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за 
даними річної фінансової звітності за 2017 рік.  

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №488 на 
переробку брухту і відходів чорних металів від 01.05.2013р., укладені між ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Виконавця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в 
якості Замовника, предметом яких є послуги з переробки брухту і відходів чорних 
металів, а також послуги з радіаційного контролю, контролю на вибухонебезпечність, 
хімічну безпеку тощо, загальна вартість яких за 2017 рік складає 129 053 611,35 грн., 
що становить 24,831% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними 
річної фінансової звітності за 2017 рік.  

3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №1072 
від 28.11.2016р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості 
Постачальника, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, предметом яких є 
поставка брухту і відходів чорних металів, загальна вартість яких за 2017 рік складає 
238 512 073,94 грн., що становить 45,892% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП 
ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.  

4. Схвалити договір про переведення боргу №333/580160637 від 20.04.2016р., 
укладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора, ТОВ "МЗ 
"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості 
Нового боржника, предметом якого є заміна Первісного боржника у зобов'язанні за 
договором №501Д/04 від 16.04.2008р. між Первісним боржником та Кредитором, на 
загальну суму 128 316 683,06 грн., що становить 24,689% вартості активів ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.  

5. Схвалити договір про переведення боргу №452/580160788 від 02.06.2016р., 
укладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора, ТОВ "МЗ 
"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості 
Нового боржника, предметом якого є заміна Первісного боржника у зобов'язанні за 
договором №501Д/04 від 16.04.2008р. між Первісним боржником та Кредитором, на 
загальну суму 117 566 529,30 грн., що становить 22,621% вартості активів ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

6. Схвалити договір про переведення боргу №553/580160927 від 11.07.2016р., 
укладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора, ТОВ "МЗ 
"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості 
Нового боржника, предметом якого є заміна Первісного боржника у зобов'язанні за 
договором №501Д/04 від 16.04.2008р. між Первісним боржником та Кредитором, на 



загальну суму 147 741 700,90 грн., що становить 28,427% вартості активів ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

7. Схвалити договір про переведення боргу №621/580161014 від 04.08.2016р., 
укладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора, ТОВ "МЗ 
"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості 
Нового боржника, предметом якого є заміна Первісного боржника у зобов'язанні за 
договором №501Д/04 від 16.04.2008р. між Первісним боржником та Кредитором, на 
загальну суму 103 046 272,50 грн., що становить 19,827% вартості активів ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

8. Схвалити договір про переведення боргу №777/580161195 від 21.09.2016р., 
укладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора, ТОВ "МЗ 
"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості 
Нового боржника, предметом якого є заміна Первісного боржника у зобов'язанні за 
договором №501Д/04 від 16.04.2008р. між Первісним боржником та Кредитором, на 
загальну суму 191 734 654,20 грн., що становить 36,891% вартості активів ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

9. Схвалити договір про переведення боргу №850/580161294 від 13.10.2016р., 
укладений між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Кредитора, ТОВ "МЗ 
"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Первісного боржника, та ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості 
Нового боржника, предметом якого є заміна Первісного боржника у зобов'язанні за 
договором №501Д/04 від 16.04.2008р. між Первісним боржником та Кредитором, на 
загальну суму 242 556 934,40 грн., що становить 46,670% вартості активів ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

 
Підсумки 
голосування: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій     256 111 028 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі 

у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій 

«ЗА» 256 058 058 99,979 

«ПРОТИ» 52 970  0,021 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

Рішення прийняте простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 



ПРОТОКОЛ №18 
про підсумки голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
17. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість 
яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік. 
 
Рішення, прийняте загальними зборами: 

1. Схвалити додатки та специфікації  до договору №501Д/04 від 16.04.2008 р., 
укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ 
"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, предметом яких є поставка брухту чорних металів, 
загальна вартість яких за 2017 рік складає 4 095 846 167,43 грн., що становить 
788,075% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної 
фінансової звітності за 2017 рік. 

 
Підсумки 
голосування: 

Загальна кількість голосів акціонерів, які  
зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій     256 111 028 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі 

у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій 

«ЗА» 256 058 058 99,979 

«ПРОТИ» 52 970 0,021 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 
 
 



ПРОТОКОЛ №19 
про підсумки голосування на річних загальних зборах 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпро                                                                                     26.04.2018 р. 
 
Присутні члени лічильної комісії: Ключник Л.М.,  Шейко В.І., Штанько  О.В. 
 
Питання, винесене на голосування:  
17. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість 
яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік. 
 
Рішення, прийняте загальними зборами: 

1. Схвалити додатки та специфікації  до договору №501Д/04 від 16.04.2008р., 
укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ 
"ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, предметом яких є поставка брухту чорних металів, 
загальна вартість яких за 2017 рік складає 4 095 846 167,43 грн., що становить 
788,075% вартості активів ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної 
фінансової звітності за 2017 рік. 
 

Підсумки 
голосування: Загальна кількість голосів акціонерів 257 405 392 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 
Відсоток голосів акціонерів 

від їх загальної кількості 

«ЗА» 
 

256 058 058 99,4766 

«ПРОТИ» 52 970 0,0206 

«УТРИМАВСЯ» 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте 99,4766% голосів акціонерів від їх загальної кількості. 
 
Члени лічильної комісії: 
 
Ключник Л.М.          _________________ 
 
Шейко В.І.               _________________ 
 
Штанько О.В.          _________________ 
 
 
 


