
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

04.06.2019 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 6 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами). 

 

Голова Правління    Макаренко В.І. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 49124 м. Дніпро, вул. Липова, 1 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00191454 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (056) 74-74-644 , 721-63-02 

6. Адреса електронної пошти 

 Elena.Shtanko@ntrp.interpipe.biz 

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

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

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

учасника фондового ринку 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку 

України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://dneprvtormet.іnterpіp

e.bіz/ru/forіnvestors/dіsclos

ure/specіalіnformatіon/ 04.06.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

04.06.2019 припинено 

повноваження 

Член Ревізійної комісії Новіков Андрій Юрійович  0 

Зміст інформації: 

Повноваження члена Ревізійної комісії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (надалі - Товариство) Новікова Андрія 

Юрійовича припинено за власним бажання на підставі поданої заяви. На посадi члена Ревізійної комісії перебував з 18.04.2019р. по 04.06.2019р. Акцiями Товариства не 

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

04.06.2019 припинено 

повноваження 

Голова Ревізійної комісії Новіков Андрій Юрійович  0 

Зміст інформації: 

Ревізійною комісією Товариства 04 червня 2019 року (протокол засiдання Ревізійної комісії від 04.06.2019р.), на пiдставi Статуту Товариства прийнято рiшення про 

припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Товариства Новікова Андрія Юрійовича, за власним бажанням. На посадi Голови Ревізійної комісії перебував з 

18.04.2019р. по 04.06.2019р. Акцiями Товариства не володiє та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

04.06.2019 обрано Голова Ревізійної комісії Черников Іван Васильович  0 

Зміст інформації: 

Ревізійною комісією Товариства 04 червня 2019 року (протокол засiдання Ревізійної комісії від 04.06.2019р.), на пiдставi Статуту Товариства прийнято рiшення про 

обрання Головою Ревізійної комісії Товариства Черникова Івана Васильовича. Голову Ревізійної комісії обрано на строк до проведення загальних зборів Товариства, на 

яких буде обиратися новий склад Ревізійної комісії Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 03.02.2014р. по 05.07.2015р. - ТОВ 

"ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник відділу методологічного забезпечення Фінансово-економічної служби; з 06.07.2015р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ", начальник відділу міжнародної звітності бухгалтерії Фінансово-економічної служби; з 07.06.2018р. по теперішній час - за сумісництвом ТОВ 

"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний економіст відділу фінансових операцій Фінансово-економічної служби. Акцiями Товариства не володiє та не має непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 


