
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

06.07.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 14 

(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 або уповноваженої 

особи емітента) 

 

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, Дніпропетровська обл., 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@m.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника 

фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер 

свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому 

ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://dneprvtormet.іnterpіpe.bіz/ru/forі

nvestors/dіsclosure/specіalіnformatіon/ 06.07.2020 

(URL-адреса веб-сайту) (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 

03.07.2020 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради - 

представник акцiонера 

"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" 

(INTERPIPE LIMITED) 

Храйбе Фадi Зейнович - 0 

Зміст інформації: 

Рiчними загальними зборами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далi по тексту - Товариство) 03 липня 2020 року 

(протокол рiчних загальних зборiв №39), прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера 

"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), якому належить 98,669877% статутного капіталу Товариства, за власним бажанням. На посаді члена Наглядової ради 

перебував з 18.04.2019р. до 03.07.2020р. Храйбе Ф.З. акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

03.07.2020 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради, 

акцiонер 

Лихоманов Андрiй Анатолiйович - 0,0000003854 

Зміст інформації: 

Рiчними загальними зборами Товариства 03 липня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №39), на підставі частини 2 ст.57 Закону України "Про акціонерні 

товариства", а також Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради - 

акціонера Лихоманова Андрiя Анатолiйовича, який є власником 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капiталу Товариства. На 

посадi члена Наглядової ради перебував з 18.04.2019р. до 03.07.2020р. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

03.07.2020 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради, 

акцiонер 

Брiдня Глiб Iгорович - 0,0000003854 

Зміст інформації: 

Рiчними загальними зборами Товариства 03 липня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №39), на підставі частини 2 ст.57 Закону України "Про акціонерні 

товариства", а також Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради - 

акціонера Брiднi Глiба Iгоровича, який є власником 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капiталу Товариства. На посадi 

члена Наглядової ради перебував з 18.04.2019р. до 03.07.2020р. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

03.07.2020 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради, 

акцiонер 

Машкара Катерина Володимирiвна - 0,0000003854 

Зміст інформації: 

Рiчними загальними зборами Товариства 03 липня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №39), на підставі частини 2 ст.57 Закону України "Про акціонерні 

товариства", а також Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради - 

акціонера Машкари Катерини Володимирівни, яка є власником 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капiталу Товариства. На 

посадi члена Наглядової ради перебувала з 18.04.2019р. до 03.07.2020р. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

03.07.2020 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради, 

акцiонер 

Терещенко Алла Петрiвна - 0,0000003854 

Зміст інформації: 



Рiчними загальними зборами Товариства 03 липня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №39), на підставі частини 2 ст.57 Закону України "Про акціонерні 

товариства", а також Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради - 

акціонера Терещенко Алли Петрівни, яка є власником 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капiталу Товариства. На посадi 

члена Наглядової ради перебувала з 18.04.2019р. до 03.07.2020р. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

03.07.2020 обрано Член Наглядової ради - 

представник акцiонера 

СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД 

(STEEL.ONE LIMITED) 

Храйбе Фадi Зейнович - 0 

Зміст інформації: 

Рiчними загальними зборами Товариства 03 липня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №39) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства 

Храйбе Фадi Зейновича - представника акціонера СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED), якому належить 0,003468% статутного капiталу Товариства.  Інші 

посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Інвестиційна компанія "АРГО", старший віце-президент з 

суднобудування та промислових активів; з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік Ярдс", Генеральний директор; з 20.01.2017р. по теперішній час - ТОВ 

"ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. У інших юридичних особах обіймає посади: член Ради Директорів, Головний Виконавчий Директор ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ 

ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC); Голова Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPЕ LІMІTED); Голова 

Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED); Член Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; Голова 

Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERІCAN ІNTERPІPE, ІNC.). Храйбе Ф.З. акціями 

Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

03.07.2020 обрано Член Наглядової ради, 

акцiонер 

Лихоманов Андрiй Анатолiйович - 0,0000003854 

Зміст інформації: 

Рiчними загальними зборами Товариства 03 липня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №39), строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства - 

акціонера Лихоманова Андрiя Анатолiйовича, який є власником 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капiталу Товариства. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.07.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з економiчної безпеки 

Служби економiчної безпеки. У iнших юридичних особах обiймає посади: член Наглядової ради ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". Не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини.  

03.07.2020 обрано Член Наглядової ради, 

акцiонер 

Брiдня Глiб Iгорович - 0,0000003854 

Зміст інформації: 

Рiчними загальними зборами Товариства 03 липня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №39) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства - 

акціонера Брiдню Глiба Iгоровича, який є власником 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капiталу Товариства. Iншi посади, 

якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 25.04.2014р. по 10.01.2017р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу контроллiнгу продажiв 

Управлiння аналiтики та планування Служби продажiв; з 11.01.2017р. по 28.02.2017р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу контроллiнгу продажiв 

Управлiння аналiтики та планування Служби по продуктам i ресурсам; з 01.03.2017р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння по 

роботi iз зовнiшнiми органiзацiями Фiнансово-економiчної служби. У iнших юридичних особах обiймає посади: член Наглядової ради АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"; член 

Наглядової ради ТОВ "МЗ" ДНIПРОСТАЛЬ"; член Наглядової ради ТОВ "НВЦ "ЯКIСТЬ". Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

03.07.2020 обрано Член Наглядової ради, 

акцiонер 

Машкара Катерина Володимирiвна - 0,0000003854 

Зміст інформації: 

Рiчними загальними зборами Товариства 03 липня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №39) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства - 

акціонера Машкару Катерину Володимирівну, яка є власником 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капiталу Товариства. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 13.03.2014р. по 06.07.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний юрисконсульт відділу 



корпоративного права Управління правового забезпечення; з 07.07.2015р. по 09.01.2017р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний юрисконсульт відділу 

корпоративного права Управління з правових питань Служби економічної безпеки; з 17.10.2019 р. по теперішній час - АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", начальник 

юридичного відділу; з 01.11.2019 р. по теперішній час за сумісництвом - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", старший юрисконсульт відділу корпоративного права 

Управління з правових питань. У iнших юридичних особах обіймає за сумісництвом посаду старшого юрисконсульта відділу корпоративного права Управління з 

правових питань ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

03.07.2020 обрано Член Наглядової ради, 

акцiонер 

Терещенко Алла Петрiвна - 0,0000003854 

Зміст інформації: 

Рiчними загальними зборами Товариства 03 липня 2020 року (протокол рiчних загальних зборiв №39) строком на три роки обрано членом Наглядової ради Товариства - 

акціонера Терещенко Аллу Петрівну, яка є власником 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капiталу Товариства. Iншi посади, 

якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 28.04.2014р. по 14.02.2016р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння адмiнiстративного 

забезпечення; з 15.02.2016р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з адмiнiстративного забезпечення Управлiння адмiнiстративного забезпечення. 

У iнших юридичних особах посад не обiймає. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

03.07.2020 обрано Голова Наглядової ради - 

представник акцiонера 

СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД 

(STEEL.ONE LIMITED) 

Храйбе Фадi Зейнович - 0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою Товариства 03 липня 2020 року (протокол засідання Наглядової ради №259), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту 

Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича - представника 

акціонера СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED), якому належить 0,003468% статутного капiталу Товариства.  Голова Наглядової ради обраний строком на три 

роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Інвестиційна компанія "АРГО", старший віце-президент з 

суднобудування та промислових активів; з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік Ярдс", Генеральний директор; з 20.01.2017р. по теперішній час - ТОВ 

"ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. У інших юридичних особах обіймає посади: член Ради Директорів, Головний Виконавчий Директор ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ 

ПЛС (ІNTERPІPE HOLDІNGS PLC); Голова Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPЕ LІMІTED); Голова 

Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LІMІTED); Член Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; Голова 

Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERІCAN ІNTERPІPE, ІNC.). Храйбе Ф.З. акціями 

Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.. 

 


