
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 

2. Код за ЄДРПОУ 00191454 

3. Місцезнаходження 49124, м. Днiпропетровськ, Липова, 1 

4. Міжміський код, телефон та факс (0562) 35-24-55 (056) 721-63-02 

5. Електронна поштова адреса voronsova@vtorm.dp.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації 

www.dneprvtormet.interpipe.biz 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далi по тексту – Товариство) 25 

квiтня 2014 року (протокол рiчних загальних зборiв №28), на пiдставi Закону України 

"Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду 

Товариства та власного бажання Бурносовї Н.В. прийнято рiшення про припинення 

повноважень члена Наглядової ради Товариства Бурносовї Н.В. На посадi члена 

Наглядової ради перебувала з 19.04.2013р. по 25.04.2014р. Акцiями Товариства не володiє 

та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

             Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далi по тексту – Товариство) 25 

квiтня 2014 року (протокол рiчних загальних зборiв №28), на пiдставi ч.2 ст. 57 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову 

раду Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради 

Товариства Лихоманова А.А. На посадi члена Наглядової ради перебував з 19.04.2013р. по 

25.04.2014р. Акцiями товариства не володiє та не має непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини. 

             Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далi по тексту – Товариство) 25 

квiтня 2014 року (протокол рiчних загальних зборiв №28), на пiдставi ч.2 ст. 57 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову 

раду Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради 

Товариства Морозова Д.В. На посадi члена Наглядової ради перебував з 19.04.2013р. по 

25.04.2014р. Морозов Д.В. є власником 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що 

складає 0,0000001% статутного капiталу Товариства та не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. 

              Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далi по тексту – Товариство) 25 

квiтня 2014 року (протокол рiчних загальних зборiв №28), на пiдставi ч.2 ст. 57 Закону 



України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову 

раду Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради 

Товариства Палiя М.О. На посадi члена Наглядової ради перебував з 19.04.2013р. по 

25.04.2014р. Акцiями товариства не володiє та не має непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини. 

              Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далi по тексту – Товариство) 25 

квiтня 2014 року (протокол рiчних загальних зборiв №28), на пiдставi ч.2 ст. 57 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову 

раду Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради 

Товариства Шульги В.В. На посадi члена Наглядової ради перебував з 19.04.2013р. по 

25.04.2014р. Акцiями товариства не володiє та не має непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини. 

               Рiчними загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 25.04.2014 року 

(протокол рiчних загальних зборiв №28) строком на три роки обрано членом Наглядової 

ради Лихоманова А.А. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 

29.12.2005р. по 11.03.2008р. – ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник вiддiлу оптимiзацiї та 

планування трудових ресурсiв; з 05.05.2008р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА", начальник Управлiння економiчної безпеки. У iнших юридичних особах 

обiймає посади: начальник управлiння економiчної безпеки ТОВ "IНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА". Акцiями Товариства не володiє та не має непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини. 

               Рiчними загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 25.04.2014 року 

(протокол рiчних загальних зборiв №28) строком на три роки обрано членом Наглядової 

ради Морозова Д.В. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 

04.07.2005р. по 01.03.2011р. – ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник 

бюджетного управлiння фiнансово-економiчної служби; з 02.03.2011р. по 22.07.2013р. - 

ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння продуктами та ресурсами; з 

23.07.2013р. по теперiшнiй час – ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор; з 03.02.2014р. 

по теперiшнiй час за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", радник з 

фiнансових питань. У iнших юридичних особах обiймає посади: директор ТОВ 

"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; член Наглядової ради Пат "IНТЕРПАЙП НТЗ", член 

Наглядової ради Пат "IНТЕРПАЙП НМТЗ", член Наглядової ради ТОВ «IНТЕРПАЙП 

НIКО ТЬЮБ"; за сумiсництвом обiймає посаду радника з фiнансових питань ТОВ 

"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ". Розмiр пакета акцiй Товариства, яким володiє Морозов 

Д.В. складає 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,0000001% статутного 

капiталу Товариства. Морозов Д.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. 

               Рiчними загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 25.04.2014 року 

(протокол рiчних загальних зборiв №28) строком на три роки обрано членом Наглядової 

ради Любименко I.В. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 

25.02.2008р. по 30.09.2013р. - Днiпропетровська фiлiя ТОВ "IстВан", провiдний 

юрисконсульт Управлiння забезпечення регiонального судового захисту Сектору 

правового забезпечення та захисту прав власностi; з 01.10.2013р. по теперiшнiй час - ТОВ 

"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з правових питань; з 01.10.2013р. 

по теперiшнiй час – за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник 

управлiння правового забезпечення. У iнших юридичних особах обiймає посади: 

заступник директора з правових питань ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; член 

Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"; Голова 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; за сумiсництвом обiймає посаду 

начальника управлiння правового забезпечення ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". 

Любименко I.В. акцiями Товариства не володiє та не має непогашеної судимостi за 



корисливi та посадовi злочини. 

                      Рiчними загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 25.04.2014 року 

(протокол рiчних загальних зборiв №28) строком на три роки обрано членом Наглядової 

ради Палiя М.О. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 

02.08.2004 р. по 13.04.2012 р. – ПрАТ Делойт енд Туш ЮСК, старший менеджер 

Департаменту корпоративних фiнансiв; з 23.04.2012 р. по т.ч. – ТОВ "IНТЕРПАЙП 

МЕНЕДЖМЕНТ", контролер iз забезпечення вiдповiдностi. У iнших юридичних особах 

обiймає посади: член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", член Наглядової ради 

ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", член Наглядової ради ТОВ 

«IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", член Наглядової ради ТОВ "НАУКОВО-

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКIСТЬ". Акцiями Товариства не володiє та не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

            Рiчними загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 25.04.2014 року (протокол 

рiчних загальних зборiв №28) строком на три роки обрано членом Наглядової ради 

Звоненко Р.М. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 

24.10.2007 р. по 23.04.2010 р. –ВАТ «IНТЕРПАЙП НМТЗ», директор з управлiння 

персоналом; з 26.04.2010 р. по 12.11.2010 р. - ТОВ «Корпорацiя «Агро-Союз», керiвник 

служби по роботi з персоналом; з 09.03.2011 р. по 14.04.2013 р. – ТОВ «IНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА», керiвник проекту Управлiння по роботi з персоналом; з 15.04.2013 р. по 

01.01.2014 р. – ТОВ «IНТЕРПАЙП УКРАЇНА», керiвник напряму з вiдбору i адаптацiї 

персоналу Управлiння по роботi з персоналом; з 02.01.2014 р. по т.ч. - виконуючий 

обов’язки начальника управлiння по роботi з персоналом ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 

з 02.01.2014 р. - по т.ч. за сумiсництвом заступник директора з персоналу ТОВ 

«IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ». У iнших юридичних особах посад не обiймає. Акцiями 

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

             Рiчними загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 25.04.2014 року (протокол 

рiчних загальних зборiв №28) на пiдставi ст. 57 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї 

Новiкова А.Ю. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебував з 24.12.2012р. по 25.04.2014р. 

Розмiр пакета акцiй Товариства, яким володiє Новiков А.Ю. складає 1 шт. простих 

iменних акцiй Товариства, що складає 0,0000001% статутного капiталу 

Товариства.Новiков А.Ю. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

             Рiчними загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 25.04.2014 року (протокол 

рiчних загальних зборiв №28) на пiдставi ст. 57 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Фiрма "Iнтервторпром", є власником 10 шт. 

простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,000001% статутного капiталу 

Товариства. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебувало з 24.12.2012р. по 25.04.2014р. 

та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

              Рiчними загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 25.04.2014 року (протокол 

рiчних загальних зборiв №28) на пiдставi ст. 57 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї 

IНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД (INTERPIPE LIMITED), є власником 256 052 278 шт. простих 

iменних акцiй Товариства, що складає 98,6699% статутного капiталу Товариства. На 

посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебувало з 24.12.2012р. по 25.04.2014р. та не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

              Рiчними загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 25.04.2014 року (протокол 

рiчних загальних зборiв №28) строком строком на три роки обрано членом Ревiзiйної 

комiсiї Новiкова А.Ю. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 

21.01.2008 р. – по т.ч. - начальник вiддiлу контроллiнгу Бюджетного управлiння 

Фiнансово-економiчної служби ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ". Розмiр пакета акцiй 



Товариства, яким володiє Новiков А.Ю.. складає 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, 

що складає 0,0000001% статутного капiталу Товариства. Новiков А.Ю. не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

             Рiчними загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 25.04.2014 року (протокол 

рiчних загальних зборiв №28) строком строком на три роки обрано членом Ревiзiйної 

комiсiї ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIРМА 

"IНТЕРВТОРПРОМ", є власником 10 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 

0,000001% статутного капiталу Товариства та не має непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини. 

Рiчними загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 25.04.2014 року (протокол рiчних 

загальних зборiв №28) строком строком на три роки обрано членiв Ревiзiйної комiсiї 

IНТЕРПАЙП ЛИМИТЕД (INTERPIPE LIMITED), є власником 256 052 278 шт. простих 

iменних акцiй Товариства, що складає 98,6699% статутного капiталу Товариства та не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Короткова Ольга Миколаївна 

Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

29.04.2014 

(дата) 

 


