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І. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ВТОРМЕТ" 

2. Код за ЄДРПОУ  00191454 
3. Місцезнаходження вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124 
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 74-74-644, 721-63-02 
5. Електронна поштова адреса  vsheіko@vtorm.dp.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

http://dneprvtormet.іnterpіpe.bіz/ru/forіnvestors/dіsclosure/specіalіnformatі
on/ 

7. Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідно до вимог 
глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

 
ІІ. Текст повідомлення 

 
1. Річними загальними зборами  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" (далі по тексту – Товариство) 18 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №36), у зв'язку 
із закінченням строку повноважень на посаді членів Наглядової ради, керуючись вимогами Закону України "Про 
акціонерні товариства", прийнято рішення про припинення повноважень: 
- члена Наглядової ради Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE 
LІMІTED), якому належить 98,66988% статутного капіталу Товариства.  На посаді члена Наглядової ради 
перебував з 26.04.2018р. до 18.04.2019р. Храйбе Ф.З. акціями Товариства не володіє та не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини; 
- члена Наглядової ради – акціонера Лихоманова Андрія Анатолійовича, який є власником 1 шт. простих 
іменних акцій Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капіталу Товариства. На посаді члена 
Наглядової ради перебував з 26.04.2018р. до 18.04.2019р. Не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини; 
- члена Наглядової ради – акціонера Брідні Гліба Ігоровича, який є власником 1 шт. простих іменних акцій 
Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капіталу Товариства. На посаді члена Наглядової ради 
перебував з 26.04.2018р. до 18.04.2019р. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; 
- члена Наглядової ради – акціонера Машкари Катерини Володимирівни, яка є власником 1 шт. простих 
іменних акцій Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капіталу Товариства. На посаді члена 
Наглядової ради перебувала з 26.04.2018р. до 18.04.2019р. Не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини; 
- члена Наглядової ради – акціонера Терещенко Алли Петрівни, яка є власником 1 шт. простих іменних акцій 
Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капіталу Товариства. На посаді члена Наглядової ради 
перебувала з 26.04.2018р. до 18.04.2019р. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
2. Річними загальними зборами Товариства 18 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №36), 

строком на три роки обрано: 
- членом Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП 
ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), якому належить 98,66988% статутного капіталу Товариства.  Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 20.05.2013р. - по 31.03.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  
комерційний директор; 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 
ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED); Голова Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - представник акціонера 
"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPЕ LІMІTED); Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник 
акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPЕ LІMІTED); Голова 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; 
- членом Наглядової ради Товариства – акціонера Лихоманова Андрія Анатолійовича, який є власником 1 шт. 
простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капіталу Товариства. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 05.05.2008р. по 30.06.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА", начальник Управління економічної безпеки; з 01.07.2015р. по теперішній час – ТОВ "ІНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА", директор з економічної безпеки Служби економічної безпеки. У інших юридичних особах обіймає 
посади: член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ". Не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини; 
- членом Наглядової ради Товариства – акціонера Брідню Гліба Ігоровича, який є власником 1 шт. простих 
іменних акцій Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капіталу Товариства. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 09.09.2013р. по 24.04.2014р. – ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 
начальник відділу контроллінгу продажів; з 25.04.2014р. по 10.01.2017р. – ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 
начальник відділу контроллінгу продажів Управління аналітики та планування Служби продажів; з 11.01.2017р. 
по 28.02.2017р. – ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу контроллінгу продажів Управління аналітики 
та планування Служби по продуктам і ресурсам; з 01.03.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА", начальник Управління по роботі із зовнішніми організаціями Фінансово-економічної служби. У інших 
юридичних особах обіймає посади: член Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; член Наглядової ради ТОВ 
"МЗ" ДНІПРОСТАЛЬ"; член Наглядової ради ТОВ "НВЦ "ЯКІСТЬ". Не має непогашеної судимості за корисливі 



та посадові злочини; 
- членом Наглядової ради Товариства – акціонера Машкару Катерину Володимирівну, яка є власником 1 шт. 
простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капіталу Товариства. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 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 10.01.2017р. по теперішній час - ТОВ 
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний юрисконсульт відділу корпоративного права Управління з правових питань. 
У інших юридичних особах посад не обіймає. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; 
- членом Наглядової ради Товариства – акціонера Терещенко Аллу Петрівну, яка є власником 1 шт. простих 
іменних акцій Товариства, що складає 0,00000038535% статутного капіталу Товариства. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 29.03.2013р. по 25.04.2014р. – ТОВ "МЗ" ДНІПРОСТАЛЬ", 
заступник директора з управління персоналом та соціальним питанням; з 28.04.2014р. по 14.02.2016р. - ТОВ 
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління адміністративного забезпечення; з 15.02.2016р. по теперішній 
час – ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з адміністративного забезпечення Управління адміністративного 
забезпечення. У інших юридичних особах посад не обіймає. Не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини. 
3. Річними загальними Товариства 18 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №36), у зв'язку із 

закінченням строку повноважень на посаді членів Ревізійної комісії, керуючись вимогами Закону України "Про 
акціонерні товариства", прийнято рішення про припинення повноважень: 
- члена Ревізійної комісії Новікова Андрія Юрійовича. На посаді члена Ревізійної комісії перебував з 
26.04.2016р. до 18.04.2019р. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини; 
- члена Ревізійної комісії Черникова Івана Васильовича. На посаді члена Ревізійної комісії перебував з 
26.04.2016р. до 18.04.2019р. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини; 
- члена Ревізійної комісії Романової Світлани Сергіївни. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 
26.04.2016р. до 18.04.2019р. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини. 
4. Річними загальними Товариства 18 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №36), строком на три 

роки обрано: 
- членом Ревізійної комісії Товариства Новікова Андрія Юрійовича. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: з 21.01.2008р. по 30.06.2015р.-  ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник Відділу 
контроллінгу Бюджетного управління Фінансово-економічної служби; з 01.07.2015р. по 31.08.2016р. - ТОВ 
"ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник Відділу контроллінгу Фінансово-економічної служби; з 01.09.2016р. 
по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Відділу контроллінгу Фінансово-економічної 
служби. У інших юридичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини; 
- членом Ревізійної комісії Товариства Черникова Івана Васильовича. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п'яти років: 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. У інших юридичних особах за сумісництвом у ТОВ 
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" обіймає посаду провідного економіста відділу фінансових операцій Фінансово-
економічної служби. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини; 
- членом Ревізійної комісії Товариства Романову Світлану Сергіївну.  Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п'яти років: з 06.05.2014р. по 06.04.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу з 
управління корпоративними фінансами Фінансового управління; з 07.04.2015р. по теперішній час - ТОВ 
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу з управління корпоративними фінансами Управління казначейських 
операцій Фінансово-економічної служби. У інших юридичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не 
володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
5. Ревізійною комісією Товариства 18 квітня 2019 року (протокол засідання Ревізійної комісії від 18.04.2019р.), 

на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Ревізійну 
комісію Товариства прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії Товариства Новікова Андрія 
Юрійовича. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 21.01.2008р. по 30.06.2015р.-  
ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник Відділу контроллінгу Бюджетного управління Фінансово-
економічної служби; з 01.07.2015р. по 31.08.2016р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник Відділу 
контроллінгу Фінансово-економічної служби; з 01.09.2016р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 
начальник Відділу контроллінгу Фінансово-економічної служби. У інших юридичних особах посад не обіймає. 
Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

  
ІІІ. Підпис 

 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
 
 

Голова Правління    Макаренко В.І. 
     

18.04.2019 
  М.П.  (дата) 

  


