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ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,  
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,  

ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ  
 

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

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. 
 
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
Проект рішення:  

1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хви-
лин. 

2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розг-
ляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого допові-
дачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. 

3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із зазначенням на-
йменування 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 зага-
льних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.  

 
3. Розгляд  звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році. 
Проект рішення:  

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік. 
2. Роботу Правління Товариства в 2018 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. 
 
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду. 
Проект рішення:  

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік. 
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам дія-

льності Товариства і положенням його установчих документів. 
 
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фі-

нансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення:  

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 

2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною. 
 
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 
Проект рішення:  

1. Затвердити Звіт незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІ-
РМА "ХАРКІВ" щодо аудиту фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за рік, що закінчився 31.12.2018 р.  

2. Затвердити Звіт незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІ-
РМА "ХАРКІВ" щодо аудиту консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за рік, що закінчився 
31.12.2018 р.   

3. Роботу незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХА-
РКІВ" по   виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВ-
ТОРМЕТ" за рік, що закінчився 31.12.2018 р., визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог 
чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.   

 
7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 

2018 році. 
Проект рішення:  

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність Товарист-
ва за 2018 рік. 

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. 
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8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  
Проект рішення:  

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2018 році отримано збиток у розмірі 20 618 тис. грн.  

2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків: 
- збитки 2018 року у розмірі 20 618 тис. грн. покрити у відповідності до вимог чинного законодавства. 
 
9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2019 рік. 
Проект рішення:  

Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2019 рік: 
- обсяг реалізації готової продукції - 841,0 тис. тонн; 
- чистий дохід  від реалізації продукції 
- переробка металобрухту 
- капітальні ремонти 
- інвестиції та модернізація устаткування 

- 
- 
- 
- 

6 413 млн. грн.; 
636,3 тис. тонн; 
29,6 млн. грн.; 
2,0 млн. грн. 

 
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
Проект рішення:  

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. Терещенко Алли Петрівни; 
5. Машкари Катерини Володимирівні. 
 
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

Обрання членів Наглядової ради здійснюється  шляхом кумулятивного голосування.  
 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-

ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.  
Проект рішення:  

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 підписати договори з членами Наглядової ради Товариства. 
 
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.  
Проект рішення:  

Припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії Товариства: 
1. Новікова Андрія Юрійовича; 
2. Романової Світлани Сергіївни; 
3. Черникова Івана Васильовича. 
 
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.  
 
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товари-

ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.  
Проект рішення:  

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.  
2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній основі. 
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства. 
 
16. Затвердження на 2019 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням 

третіх осіб.  
Проект рішення:  

1. Затвердити на 2019 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 2019 році. Поруки, 
надані до 1 січня 2019 року та які діють протягом 2019 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту по-
рук у 2019 році. 

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань наступних компаній: 
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 
- АТ "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"; 
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- 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". 
 
17. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
Проект рішення:  

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 18.04.2019 
р. до 18.04.2020 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 2018 рік: 

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищува-
ти 287 400 тис. грн.;  

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати                 
287 400 тис. грн.; 

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 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 287 400 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 287 400 тис. грн.; 
- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна пе-

ревищувати 287 400 тис. грн.; 
- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочи-

ну не повинна перевищувати 287 400 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 перевищу-
вати 287 400 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або іпотеки, 
вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість кожного 
правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо виставлення бан-
ківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартість кожного  з  таких  правочинів,  не  може  перевищувати 287 400 тис. грн.  
 
2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 18.04.2019 

р. до 18.04.2020 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 2018 рік: 

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищува-
ти  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 пе-

ревищувати 1 500 000 тис. грн.; 
- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного правочи-

ну не повинна 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 перевищу-
вати 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 бан-
ківських 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.  
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18. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість яких перевищує 10 від-

сотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік.  
Проект рішення:  

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №488 на переробку брухту і відходів чорних металів 
від 01.05.2013 р., укладені між АТ "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 2018 рік складає 220 920 035,14 грн., що 
становить 38,43% вартості активів АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної фінансової звітності за 2018 рік.  

 
19. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість яких становить 50 і бі-

льше відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік.  
Проект рішення:  

1. Схвалити додатки та специфікації  до договору №501Д/04 від 16.04.2008 р., укладені між АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРО-
ВТОРМЕТ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, предметом яких є поставка брухту чорних 
металів, загальна вартість яких за 2018 рік складає 5 949 930 303,81 грн., що становить 1035,02% вартості активів АТ "ІНТЕР-
ПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної фінансової звітності за 2018 рік.  

 
20. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редак-

ції. 
Проект рішення:  

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затве-
рдити їх. 

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управ-
ління Товариства.     

 
 


