
ПРОТОКОЛ  №32 
річних загальних зборів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
 
Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2017 року. 
 
Початок зборів об 11:30 год. 
 
Річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВ-

СЬКИЙ ВТОРМЕТ" відбулися 27 квітня 2017 року у актовій залі Товариства за адресою: Україна, 49124, м. 
Дніпро, вул. Липова, 1. 

Річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далі – Товариство) відкрив Сириця Ігор Юрійович, який проінформував акціонерів  та їх 
уповноважених представників про те, що Наглядова рада Товариства призначила його головою загальних 
зборів Товариства. Згідно з цим рішенням секретарем загальних зборів призначено Курбацьку Тетяну Вікто-
рівну. 

Голова загальних зборів повідомив про те, що річні загальні збори Товариства скликані Наглядовою 
радою Товариства.  

Голова загальних зборів повідомив про те, що реєстрація акціонерів та їх уповноважених представ-
ників для участі у річних загальних зборах Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу 
якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 14 квітня 2017 року увійшли: 

1. Ключник Лариса Миколаївна. 
2. Шейко Владислав Ігорович. 
3. Штанько Олена Валеріївна. 
Головою реєстраційної комісії одноголосним рішенням членів реєстраційної комісії згідно протоколу 

№1 засідання реєстраційної комісії, проведеного 27 квітня 2017 року о 09:00, було обрано Ключник Ларису 
Миколаївну. 

Голова загальних зборів надав слово Голові реєстраційної комісії Ключник Ларисі Миколаївні для 
оголошення підсумків реєстрації учасників зборів. Голова реєстраційної комісії Ключник Л.М. оголосила 
Протокол про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів Товариства: 

"Реєстраційна комісія у складі: 
Голови комісії Ключник Лариси Миколаївни,   
Членів комісії: Шейка В.І., Штанько О.В. 
провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збо-

ри ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", що при-
значені на 27 квітня 2017 року з початком об 11:30 у актовій залі Товариства. 

Реєстрацію почато: 09-30. 
Реєстрацію закінчено: 11-10. 
Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах, проведе-

но на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 
годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 21 квітня 2017 року, в по-
рядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.  

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, становить 4894 осіб. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням пункту 10 розділу VI 
Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", становить   
257 391 767. 

Реєстраційною комісією ВСТАНОВЛЕНО: 
1. Для участі у річних загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" зареєстровано 8 учасників, яким належить 256 065 138 голосів, що 
становить 99,4846% голосуючих акцій Товариства.   

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори є правомочними, 
кворум для проведення загальних зборів наявний. 

 
Рішень про відмову в реєстрації учасників зборів, на підставах, передбачених частиною 3 статті 40 

Закону України "Про акціонерні товариства", не виносилось. 
Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації учасників зборів не отримано". 
 
Голова загальних зборів Товариства повідомив учасникам зборів про те, що кворум для проведення 

річних загальних зборів Товариства наявний та про те, що     
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ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ. 

 
Голова загальних зборів Товариства проінформував про  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.   
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році. 
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийн-

яття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення пере-

вірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Това-
риства у 2016 році. 

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2017 рік. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ра-

ди Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з ними.  

12. Затвердження на 2017 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобо-
в'язанням третіх осіб.  

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
14. Схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.  
15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  
16. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій 

редакції. 
17. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій 

редакції. 
18. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редак-

ції. 
19. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій 

редакції. 
20. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в но-

вій редакції. 
 
Голова загальних зборів Товариства надав роз'яснення щодо питань, пов'язаних із забезпеченням 

проведення голосування на річних загальних зборах, а саме: 
- проінформував про те, що право голосу на загальних зборах мають акціонери-власники простих 

акцій Товариства, які зареєструвались та володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах;  

- довів до відома учасників зборів інформацію про те, що одна голосуюча акція надає акціонеру один 
голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім 
проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесе-
них на голосування. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до по-
рядку денного;  

- звернув увагу учасників зборів на те, що голосування на загальних зборах Товариства з питань по-
рядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які учасники зборів отримали при 
реєстрації. Форма і текст бюлетенів відповідає вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" та 
затверджена Наглядовою радою 14 квітня 2017 року; 

- звернув увагу учасників зборів на те, що обрання членів Наглядової ради Товариства (10 питання 
порядку денного) здійснюється в порядку кумулятивного голосування та повідомив, що голосування з цих 
питань буде проведено з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, які учасники зборів 
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отримали при реєстрації. Форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування відповідає вимогам ст.43 
Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена Наглядовою радою 21 квітня 2017 року; 

- проінформував про те, що інформація про порядок проведення кумулятивного голосування буде 
доведена до відома учасників зборів безпосередньо перед проведенням такого голосування; 

- проінформував про те, що після обрання річними загальними зборами Товариства членів лічильної 
комісії підрахунок голосів з 2-го по 20-е питання порядку денного буде здійснювати лічильна комісія. 

 
Голова загальних зборів Товариства запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.  
 
Питання №1: "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Сирицю І.Ю. про обрання членів лічильної комісії, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень. Голова загальних зборів Товариства довів до відома 
учасників зборів інформацію про те, що для надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення пі-
драхунку голосів під час голосувань на річних загальних зборах Товариства, а також для вирішення інших 
питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, необхідно 
обрати лічильну комісію.     

Далі голова загальних зборів Товариства запропонував обрати членами лічильної комісії наступних 
осіб: Ключник Л.М., Шейка В.І., Штанько О.В. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закін-
чення роботи загальних зборів Товариства. 

 
На голосування винесене перше питання порядку денного "Обрання членів лічильної комісії, прийн-

яття рішення про припинення їх повноважень" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені 
для голосування №1.  

 
Реєстраційній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з першого питання порядку денного голова загальних збо-

рів Товариства надав слово Голові реєстраційної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 065 138 100 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюлетеня-
ми, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: 
- Ключник Ларису Миколаївну; 
- Шейка Владислава Ігоровича; 
- Штанько Олену Валеріївну. 
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Това-

риства. 
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Головою загальних зборів Товариства запропоновано обраним членам лічильної комісії провести 
своє перше засідання.  

 
Для оголошення Протоколу №1 засідання членів лічильної комісії щодо обрання голови комісії на 

річних загальних зборах Товариства голова загальних зборів надав слово члену лічильної комісії Ключник 
Л.М., яка повідомила, що лічильна комісія провела своє перше засідання, на якому головою лічильної комісії 
було обрано Ключник Ларису Миколаївну. 

Головою загальних зборів запропоновано Протокол №1 засідання членів лічильної комісії щодо об-
рання голови комісії від 27 квітня 2017 року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до 
роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, які виносяться на розгляд річних загальних 
зборів Товариства. 

 
Головою зборів запропоновано продовжити розгляд питань порядку денного.  

 

Питання №2: "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Сирицю І.Ю. який запропонував з метою забезпе-

чення ефективної роботи зборів затвердити порядок проведення загальних зборів Товариства. 
Голова загальних зборів Сириця І.Ю. оголосив проект рішення з другого питання порядку денного.  
 
На голосування винесене друге питання порядку денного "Затвердження порядку проведення зага-

льних зборів Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування 
№2. 

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 065 138 100 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати ви-

ступаючим до 10 хвилин. 
2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово 

виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або висту-
пу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити 
до голосування. 

3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із 
зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Питання мають 
бути сформульовані коротко та чітко. 
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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 по-
рядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.  

 
Питання №3: "Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2016 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності 
Товариства у 2017 році". 

СЛУХАЛИ: Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Шевченка Г.Л., який ви-
ступив зі звітом Правління Товариства про результати діяльності за 2016 рік. Шевченко Г.Л. повідомив, що 
за звітний рік Товариством заготовлено 530 тис. т. металобрухту, об'єм переробки лому склав 402,0 тис. т. 
Загальне відвантаження лому по підприємству становить 522 тис. т.  

Для забезпечення стабільності виробничого процесу та виконання програми виробництва у 2016 ро-
ці здійснювались капітальні і поточні ремонти обладнання. На дані цілі за звітний період підприємство ви-
тратило 23 млн.грн., в т.ч. на поточні ремонти – 16 млн.грн., на капітальні ремонти - 7 млн.грн. 

Доповідач зазначив, що протягом року Товариство регулярно здійснювало виплату заробітної плати. 
Фонд заробітної плати в 2016 році склав 46 849,8 тис. грн. При цьому середня заробітна плата за звітний 
період становила 8 202 грн., а продуктивність праці на одну людину промислово-виробничого персоналу - 
87 т/люд в місяць. 

Шевченко Г.Л. повідомив, що керівництво Товариства застосовувало заходи для покращення кадро-
вого потенціалу робітників підприємства, в першу чергу пресувальників, газорізальників, машиністів  елект-
ромостових кранів, машиністів перевантажувачів. На навчання персоналу витрачено 266 тис.грн. Відсоток 
текучості кадрів в 2016 році склав 51%.  

Доповідач проінформував, що в звітному періоді проводилася необхідна робота з охорони праці та 
техніки безпеки. Також протягом звітного року здійснювалась доставка робітників підприємства до місця ро-
боти.  

 
За результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік голова загальних зборів запропо-

нував затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2016 рік, роботу Правління Това-
риства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів та визначити основні напрями діяльності Товариства у 2017 році. 

 
На голосування винесене третє питання порядку денного "Затвердження звіту Правління Товариства 

про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення осно-
вних напрямів діяльності Товариства у 2017 році" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюле-
тені для голосування №3.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з третього питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 055 767 99,99634 

"ПРОТИ" 
 

9 371 0,00366 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 
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Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2016 рік. 
2. Роботу Правління Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та 

напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2017 році визначити: 
- збільшення обсягів заготівлі та переробки металобрухту; 
- розвиток ломозаготівельних потужностей; 
- зменшення витрат на виробництво та максимізація прибутку від господарської діяльності. 
 
Питання №4: "Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 

2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Сирицю І.Ю., який виступив зі звітом Наглядової ра-

ди Товариства про результати діяльності за 2016 рік. Доповідач зазначив, що у звітному періоді Наглядова 
рада діяла в межах компетенції і прав, що визначені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.  

Доповідач повідомив, що у звітному році проводились засідання Наглядової ради, на яких розгляда-
лися питання поточної діяльності Товариства.  

Доповідач зазначив, що Наглядова рада Товариства у своїй роботі значну увагу приділяла зростан-
ню ефективності управління Товариством, задачам оптимізації використання виробничих, трудових та фі-
нансових ресурсів. 

 
За результатами розгляду звіту Наглядової ради голова загальних зборів запропонував затвердити 

звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік та визнати роботу Наглядової ради 
Товариства у 2016 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і по-
ложенням його установчих документів.  

 
На голосування винесене четверте питання порядку денного "Затвердження звіту Наглядової ради 

Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту" та 
проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №4.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з четвертого питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 055 379 99,99619 

"ПРОТИ" 
 

9 371 0,00366 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

388 0,00015 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 
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Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік. 
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті 

та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
 

Питання №5: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами 
проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Товариства Новікова А.Ю., який виступив зі звітом Ревізійної 
комісії Товариства за результатами проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік.  

Новіков А.Ю. доповів, що Ревізійною комісією була проведена перевірка фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік. За підсумками перевірки і аналізу бухгалтерської та податкової звітності, 
а також річного звіту Товариства Ревізійна комісія дійшла висновку, що приведена в цих документах інфор-
мація відповідає дійсності. Зокрема, чистий дохід від реалізації продукції за 2016 рік склав 2 355 730 
тис.грн., собівартість реалізованої продукції - 2 246 619 тис.грн., інші операційні доходи – 129 874 тис.грн., 
адміністративні витрати – 53 878 тис.грн., витрати на збут – 15 837 тис. грн., інші операційні витрати – 31 600 
тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності складає 132 069 тис. грн., фінансові витрати скла-
дають 5 442 тис. грн. Таким чином, за 2016-й рік Товариством отримано чистий прибуток у розмірі 126 627 
тис.грн.  

Перевірка правильності розрахунку фонду оплати праці та його витрачання показала, що нараху-
вання і виплата заробітної плати здійснювалась відповідно до трудового законодавства. Фактично фонд 
оплати праці за 2016 рік склав 48 849,8 тис.грн. Заробітна плата виплачувалась щомісячно без затримки. 
Станом на 31.12.2016р. простроченої заборгованості з нарахування заробітної плати до позабюджетних фо-
ндів не існує.  

Ревізійною комісією встановлено, що ведення податкового обліку на підприємстві відповідає вимо-
гам чинного законодавства. Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016р. складає 650 015 тис.грн., 
кредиторська – 806 356 тис.грн. 

Для визначення фінансового положення Товариства був проведений аналіз балансу. На 31.12.2016 
року  активи в порівнянні з початком року збільшилися на 428 654 тис. грн. та їх вартість склала 991 338 
тис.грн. Власний капітал Товариства також збільшився на 126 657 тис.грн., зобов'язання Товариства на кі-
нець 2016 року збільшились і склали 838 813 тис.грн. Основна частка - це поточні зобов'язання – 807 314 
тис.грн.   

 
За результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства голова загальних зборів запропонував 

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік та роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати 
задовільною. 

 
На голосування винесене п'яте питання порядку денного "Затвердження звіту та висновків Ревізійної 

комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту" та проект рішення з цього питання, який міс-
титься в Бюлетені для голосування №5.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з п'ятого питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
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"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного: 

 
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 055 379 99,99619 

"ПРОТИ" 
 

9 371 0,00366 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

388 0,00015 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною. 
 
Питання №6: "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році". 
СЛУХАЛИ: Виступ головного бухгалтера Лободи Д.В. про річний звіт Товариства  та  результати  фі-

нансово-господарської діяльності  Товариства  у  2016 році. Лобода Д.В. повідомив,  що  чистий  дохід  То-
вариства від реалізації продукції за 2016 рік  склав  2 355 730 тис. грн.,  собівартість  реалізованої  продукції 
- 2 246 619 тис. грн. В результаті, від звичайної діяльності до оподаткування Товариство отримало прибуток 
у сумі 132 069 тис.грн. Сума прибутку після сплати податків склала 126 627 тис.грн.  

 
За результатами виступу голова загальних зборів запропонував затвердити річний звіт Товариства, 

у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік та результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2016 році.  

 
На голосування винесене шосте питання порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства 

та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році" та проект рішення з цього пи-
тання, який міститься в Бюлетені для голосування №6.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з шостого питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 052 278 99,99498 

"ПРОТИ" 
 

12 472 0,00487 
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Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

388 0,00015 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. 
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 
 
Питання №7. "Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства".  
СЛУХАЛИ: Виступ головного бухгалтера Лободи Д.В., який запропонував затвердити наступний по-

рядок розподілу прибутку Товариства, отриманого у 2016 році:  
- здійснити відрахування до Резервного капіталу Товариства в розмірі 4 883 161 грн.; 
- решту прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 

2016 році, не розподіляти. 
 
На голосування винесене сьоме питання порядку денного "Затвердження порядку розподілу прибут-

ку і збитків Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №7.  
 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з сьомого питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 052 278 99,99498 

"ПРОТИ" 
 

12 860 0,00502 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства, отриманого у 2016 році:  
- здійснити відрахування до Резервного капіталу Товариства в розмірі 4 883 161 грн.; 
- решту прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 

2016 році, не розподіляти. 
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Питання №8. "Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Това-
риства на 2017 рік". 

СЛУХАЛИ: Виступ головного бухгалтера Лободу Д.В. про основні показники фінансово – господар-
ської діяльності Товариства на 2017 рік. Лобода Д.В. повідомив учасників зборів, що, в цілому, Товариство 
планує реалізувати в 2017 році не менш 595,0 тис. т. готової продукції, при цьому чистий дохід Товариства в 
2017 році повинен скласти не менш 2,976 млрд. грн. Також в 2017 році Товариство планує переробити ме-
талобрухту не менш 465,3 тис. т.  та  витратити на капітальні  ремонти – 35,137 млн. грн., на інвестиції та 
модернізацію устаткування – 10,0 млн.грн. Виступаючий також зазначив, що для реалізації намічених за-
вдань Товариству необхідно сконцентруватися на підвищенні продуктивності праці та зниженні витрат. 

 
За результатами виступу запропоновано затвердити основні показники фінансово-господарської ді-

яльності Товариства на 2017 рік. 
 
На голосування винесене восьме питання порядку денного "Затвердження основних показників фі-

нансово-господарської діяльності Товариства на 2017 рік" та проект рішення з цього питання, який міститься 
в Бюлетені для голосування №8.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
Для оголошення результатів голосування з восьмого питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з восьмого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками 
 голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 052 666 99,99513 

"ПРОТИ" 
 

12 472 0,00487 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2017 рік: 
- обсяг реалізації готової продукції - 595,0 тис. тонн; 
- чистий дохід  від реалізації продукції - 2,976 млрд. грн.; 
- переробка металобрухту - 465,3 тис. тонн; 
- капітальні ремонти - 35,137 млн. грн.; 
- інвестиції та модернізація устаткування - 10,0 млн. грн. 
 
Питання №9. "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради То-

вариства". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Сирицю І.Ю. про припинення повноважень членів 

Наглядової ради Товариства. Сириця І.Ю. повідомив, що річними загальними зборами Товариства, які від-
булися 26 квітня 2016 року, був сформований повний кількісний склад Наглядової ради шляхом кумулятив-
ного голосування.  

У зв’язку з поданою Палієм Максимом Орестовичем заявою про припинення повноважень члена На-
глядової ради Товариства за власним бажанням, виникла необхідність припинити повноваження всіх членів 
Наглядової ради Товариства. 
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Керуючись положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку обрання та при-
пинення повноважень членів Наглядової ради Товариства голова загальних зборів запропонував припинити 
повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме Розенберга О.І., Лихоманова А.А., Городецького 
Є., Машкари К.В. та Палія М.О. 

 
На голосування винесене дев'яте питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення по-

вноважень членів Наглядової ради Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюле-
тені для голосування №9. 

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з дев'ятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 064 508 99,99975 

"ПРОТИ" 
 

630 0,00025 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: 
1. Розенберга Олега Ігоровича; 
2. Лихоманова Андрія Анатолійовича; 
3. Городецького Євгенія; 
4. Машкари Катерини Володимирівни; 
5. Палія Максима Орестовича. 
 
Голова загальних зборів Товариства Сириця І.Ю. надав слово голові лічильної комісії Ключник Л.М. 

для надання роз'яснень щодо порядку кумулятивного голосування з 10-го питання порядку денного.  
Голова лічильної комісії Ключник Л.М. роз'яснила що.згідно Закону України "Про акціонерні товарис-

тва" обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 
При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість чле-

нів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за 
одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Розподіляючи свої голоси між кількома кан-
дидатами, акціонер може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів. 

Після того, як питання поставлене на голосування, кожен учасник зборів в графі "Кількість голосів, 
поданих ЗА кандидата" навпроти прізвища, імені, по батькові кандидата, зазначеного в переліку кандидатів 
у члени органу Товариства, зазначає кількість голосів, яку він віддає за кандидата. Після цього учасник збо-
рів підписує бюлетень для голосування та передає члену лічильної комісії. 

Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.  
Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник 

акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.  
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Якщо у бюлетені для кумулятивного голосування кількість голосів, які акціонер (його представник) 
віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, які такий акціонер має під час куму-
лятивного голосування, то голоси акціонера враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.  

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з 
іншими кандидатами.  

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважаєть-
ся сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумуля-
тивного голосування." 

 
Питання №10. "Обрання членів Наглядової ради Товариства".  
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Сирицю І.Ю. про обрання членів Наглядової ради 

Товариства. Сириця І.Ю. повідомив, що на підставі статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" 
акціонер, який є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства, вніс пропозицію щодо кандидатів 
до складу Наглядової ради Товариства. Відповідно до чинного законодавства України Наглядова рада То-
вариства розглянула надану пропозицію та прийняла рішення про включення до переліку кандидатів у чле-
ни Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" наступних осіб: Храйбе Ф.З. - представника акціо-
нера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED), Лихоманова А.А., Брідню Г.І., Машкару К.В. та Терещен-
ко А.П.  

Сириця І.Ю. повідомив, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного го-
лосування, а також що одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.   

Одночасно виступаючий зазначив, що у бюлетені для кумулятивного голосування №10 міститься 
перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, із зазначенням інформації про них відповідно до 
вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  

 
На голосування винесене десяте питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Това-

риства". Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства міститься у бюлетені для кумулятивного 
голосування №10.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з десятого питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з десятого питання порядку денного:  
 
 

№ з/п Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства 
Кількість голосів, отриманих 

кожним  кандидатом 

1. Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП 
ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED) 

256 052 618 

2. Лихоманов Андрій Анатолійович 256 060 430 

3. Брідня Гліб Ігорович 256 053 308 

4. Машкара Катерина Володимирівна 256 104 136 

5. Терещенко Алла Петрівна 256 052 678 

 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 520.  
 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 
 
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:  
1. Машкара Катерина Володимирівна. 
2. Лихоманов Андрій Анатолійович. 
3. Брідня Гліб Ігорович. 
4. Терещенко Алла Петрівна. 
5. Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED). 
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Питання №11. "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упов-
новажується на підписання договорів з ними".   

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Сирицю І.Ю. про умови цивільно-правових договорів, що укла-
датимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з ними. У своєму виступі голова загальних зборів зазначив, 
що чинним законодавством встановлено, що Товариство зобов'язане укласти цивільно-правовий чи трудо-
вий договір (контракт) з обраним членом Наглядової ради Товариства та ознайомив учасників зборів з осно-
вними умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. 

Сириця І.Ю. запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Товариства та уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління 
Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства. 

  
На голосування винесене одинадцяте питання порядку денного "Затвердження умов цивільно-

правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними" та проект рішення з цього 
питання, який міститься в Бюлетені для голосування №11. 

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з одинадцятого питання порядку денного голова зборів 

надав слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з одинадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 064 508 99,99975 

"ПРОТИ" 
 

630 0,00025 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
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 То-

вариства. 
 

Питання №12. "Затвердження на 2017 рік лімітів надання Товариством фінансових або май-
нових порук по зобов'язанням третіх осіб". 

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Сирицю І.Ю. про затвердження на 2017 рік лімітів 
надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб, у зв'язку з чим пропону-
ється: 

- затвердити на 2017 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що 
не перевищує 1 000 000 000 гривень; 
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- затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2017 
році. Поруки, надані до 1 січня 2017 року та які діють протягом 2017 року, не повинні враховуватись при роз-
рахунку використання ліміту порук у 2017 році; 

- поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань компаній, 
перелік яких наведений у проекті рішення з дванадцятого питання порядку денного. 

 
На голосування винесене дванадцяте питання порядку денного "Затвердження на 2017 рік лімітів 

надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб" та проект рішення з 
цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №12.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з дванадцятого питання порядку денного голова зборів 

надав слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з дванадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 052 666 99,99513 

"ПРОТИ" 
 

630 0,00025 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

11 842 0,00462 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити на 2017 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, 

що не перевищує 1 000 000 000 гривень. 
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 

2017 році. Поруки, надані до 1 січня 2017 року та які діють протягом 2017 року, не повинні враховуватись 
при розрахунку використання ліміту порук у 2017 році. 

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань наступних 
компаній: 

- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 
- ПАТ "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"; 
- ПрАТ "НРЗ";  
- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 
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- 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". 
 
Питання №13. "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Сирицю І.Ю., який повідомив, що у Товариства про-

тягом здійснення поточної господарської діяльності може виникнути потреба у вчиненні значних правочинів. 
Оскільки чинне законодавство України надало право загальним зборам приймати рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, Сириця І.Ю. запропонував: 

- попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у пе-
ріод з 27.04.2017р. до 27.04.2018р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких стано-
вить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансо-
вої звітності Товариства за 2016 рік;  

- попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у пе-
ріод з 27.04.2017р. до 27.04.2018р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких стано-
вить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 
2016 рік. 

Характер правочинів та їх гранична сукупна вартість наведені у проекті рішення з тринадцятого пи-
тання порядку денного. 

  
Голова загальних зборів Товариства Сириця І.Ю. довів до відома учасників зборів інформацію про 

те, що залежно від граничної сукупної вартості значних правочинів повинні застосовуватися відповідні по-
ложення  Закону України "Про акціонерні товариства": 

- рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є 
предметом такого правочину, становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів  за 
даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю го-
лосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього пи-
тання акцій; 

- рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є 
предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх 
загальної кількості.  

Одночасно голова загальних зборів Товариства повідомив, що для проведення голосування з цього 
питання порядку денного слід використовувати два бюлетені для голосування, а саме: бюлетень №13, в 
якому зазначена перша частина запропонованого проекту рішення, та бюлетень №14, в якому зазначена 
друга частина запропонованого проекту рішення. 

 
На голосування винесене тринадцяте питання порядку денного "Попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування 
№13 та Бюлетені для голосування №14.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування по першій частині проекту рішення з тринадцятого питання 

порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів по першій частині проекту рішення з тринадцятого питання порядку денного: 
 
 



ПРОТОКОЛ №32 річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"  
від 27 квітня 2017 року 

Стор.16 з 24 
 

 

 
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 059 348 99,99774 

"ПРОТИ" 
 

630 0,00025 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

5 160 0,00201 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 

період з 27.04.2017 р. до 27.04.2018 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких ста-
новить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінан-
сової звітності Товариства за 2016 рік: 

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не по-
винна перевищувати 495 500 тис. грн.;  

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати 495 500 тис. грн.; 

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 
495 500 тис. грн.;  

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забез-
печення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не по-
винна перевищувати 495 500 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 495 500 тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочи-
ну не повинна перевищувати 495 500 тис. грн.;  

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати 495 500 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних дого-
ворів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кож-
ного правочину не повинна перевищувати 495 500 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів заста-
ви та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 495 500 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, 
вартість кожного правочину не повинна перевищувати 495 500 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо 
виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищува-
ти 495 500 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартість кожного  з  таких  правочинів  не  може  перевищувати 
495 500 тис. грн. 

 
Для оголошення результатів голосування по другій частині проекту рішення з тринадцятого питання 

порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів по другій частині проекту рішення з тринадцятого питання порядку денного: 
 
 



ПРОТОКОЛ №32 річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"  
від 27 квітня 2017 року 

Стор.17 з 24 
 

 

 
Загальна кількість голосів акціонерів 257 391 767 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 
Відсоток голосів акціонерів від їх  

загальної кількості 

"ЗА" 
 

256 059 348 94,48234 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

5 160 0,00200 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

630 0,00024 

 
Рішення прийняте 99,48% голосів акціонерів від їх загальної кількості.  
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 
2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 

період з 27.04.2017 р. до 27.04.2018 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких ста-
новить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 
2016 рік: 

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не по-
винна перевищувати 1 000 000 тис. грн.;  

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати 1 000 000 тис. грн.;   

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати                    
1 000 000 тис. грн.; 

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забез-
печення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не по-
винна перевищувати 1 000 000 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 1 000 000 тис. грн.;  

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочи-
ну не повинна перевищувати 1 000 000 тис. грн.;  

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати 1 000 000 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних дого-
ворів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кож-
ного правочину не повинна перевищувати 1 000 000 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів заста-
ви та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 000 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, 
вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 000 000 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо 
виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищува-
ти 1 000 000 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати                   
1 000 000 тис. грн. 

 
Питання №14. "Схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Сирицю І.Ю., який зпропонував загальним зборам 

Товариства схвалити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (специфікації та додатки до дого-
вору №501д/04 від 16.04.2008р.) укладені в процесі здійснення господарської діяльності Товариства, у пері-
од з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, між ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" та ТОВ "МЗ 
"ДНІПРОСТАЛЬ", ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів якого перевищує 10 відсотків вартості 
активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.  

 



ПРОТОКОЛ №32 річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"  
від 27 квітня 2017 року 

Стор.18 з 24 
 

 

Голова загальних зборів Товариства Сириця І.Ю. зазначив, що оскiльки данний правочин одночасно 
є значним та таким, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, то для прийняття рiшення про його схвалення 
повинні застосовуватися відповідні положення Закону України "Про акцiонернi товариства", а саме: 

1) рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю приймається бiльшiстю 
голосiв незаiнтересованих акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах та яким належать 
голосуючi з цього питання акцiї; 

2) рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є 
предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх 
загальної кiлькостi.  

Одночасно голова загальних зборів Товариства повідомив, що для проведення голосування з цього 
питання порядку денного слід використовувати два бюлетені для голосування, а саме: бюлетень №15 та 
бюлетень №16. 

 
На голосування винесене чотирнадцяте питання порядку денного "Схвалення правочину, щодо вчи-

нення якого є заінтересованість" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосу-
вання №15 та Бюлетені для голосування №16.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування по бюлетеню №15 з чотирнадцятого питання порядку ден-

ного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з чотирнадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 064 508 99,99975 

"ПРОТИ" 
 

630 0,00025 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Схвалити  специфікації та додатки до договору №501д/04 від 16.04.2008р., укладені між ПАТ "ІНТЕ-

РПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, пред-
метом яких є поставка брухту чорних металів, загальна вартість яких за період з 1 січня 2016 року по 31 гру-
дня 2016 року включно складає 2 214 984 075,43 гривень, що становить 223,43% вартості активів Товарист-
ва за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 

 
Для оголошення результатів голосування по бюлетеню №16 з чотирнадцятого питання порядку ден-

ного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з чотирнадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів 257 391 767 

 



ПРОТОКОЛ №32 річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"  
від 27 квітня 2017 року 

Стор.19 з 24 
 

 

 
Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів від їх  
загальної кількості 

"ЗА" 
 

256 064 508 99,48434 

"ПРОТИ" 
 

630 0,00024 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте 99,48% голосів акціонерів від їх загальної кількості". 
  
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Схвалити  специфікації та додатки до договору №501д/04 від 16.04.2008р., укладені між ПАТ "ІНТЕ-

РПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, пред-
метом яких є поставка брухту чорних металів, загальна вартість яких за період з 1 січня 2016 року по 31 гру-
дня 2016 року включно складає 2 214 984 075,43 гривень, що становить 223,43% вартості активів Товарист-
ва за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 

 
Питання №15. "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редак-

ції". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Сирицю І.Ю. який повідомив, що Верховною Радою 

України 07 квітня 2015 року прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо захисту прав інвесторів" №289-VIII на підставі якого, зокрема, внесені зміни до Закону України "Про 
акціонерні товариства", які набули чинності 01 травня 2016 року. На підставі доведеного та у зв'язку з необ-
хідністю приведення установчих документів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" Сириця І.Ю. запропонував 
внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.  

 
На голосування винесене п'ятнадцяте питання порядку денного "Внесення змін до Статуту Товарис-

тва шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені 
для голосування №17.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного голова зборів 

надав слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з п'ятнадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 064 508 99,99975 

"ПРОТИ" 
 

630 0,00025 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 
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Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 

 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту То-

вариства. 
3. Доручити Шейку Владиславу Ігоровичу здійснити усі необхідні заходи, пов’язані з державною ре-

єстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, 
для чого Голові Правління Товариства або тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства 
видати Шейку Владиславу Ігоровичу відповідну довіреність.   

 
Питання №16. "Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Сирицю І.Ю., який повідомив, що у зв'язку з приве-

денням внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" було розроблено Положення про загальні 
збори Товариства, яке враховує зміни та відповідає вимогам, передбаченим цим Законом. Сириця І.Ю. за-
пропонував загальним зборам Товариства внести зміни до Положення про загальні збори Товариства шля-
хом викладення його в новій редакції та затвердити їх.  

 
На голосування винесене шістнадцяте питання порядку денного "Внесення змін до Положення про 

загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, 
який міститься в Бюлетені для голосування №18.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з шістнадцятого питання порядку денного голова зборів 

надав слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з шістнадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 064 508 99,99975 

"ПРОТИ" 
 

630 0,00025 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Внести зміни до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій реда-

кції та затвердити їх. 
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення 

про загальні збори Товариства.                    
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Питання №17. "Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викла-
дення його в новій редакції". 

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Сирицю І.Ю., який доповів, що у зв'язку з приведен-
ням внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" було розроблено Положення про Наглядову раду 
Товариства, яке враховує зміни та відповідає вимогам, передбаченим цим Законом. Сириця І.Ю. запропону-
вав загальним зборам Товариства внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції та затвердити їх.  

 
На голосування винесене сімнадцяте питання порядку денного "Внесення змін до Положення про 

Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, 
який міститься в Бюлетені для голосування №19.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з сімнадцятого питання порядку денного голова зборів на-

дав слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з сімнадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 064 508 99,99975 

"ПРОТИ" 
 

630 0,00025 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій ре-

дакції та затвердити їх. 
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення 

про Наглядову раду Товариства.                    
 
Питання №18. "Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення 

його в новій редакції". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Сирицю І.Ю., який проінформував, що у зв'язку з 

приведенням внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" було розроблено Положення про Прав-
ління Товариства, яке враховує зміни та відповідає вимогам, передбаченим цим Законом. Одночасно з цим, 
загальним зборам Товариства запропоновано внести зміни до Положення про Правління Товариства шля-
хом викладення його в новій редакції та затвердити їх.  

 
На голосування винесене вісімнадцяте питання порядку денного "Внесення змін до Положення про 

Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, який 
міститься в Бюлетені для голосування №20.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
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Для оголошення результатів голосування з вісімнадцятого питання порядку денного голова зборів 

надав слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з вісімнадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 064 508 99,99975 

"ПРОТИ" 
 

630 0,00025 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції 

та затвердити їх. 
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення 

про Правління Товариства. 
 
Питання №19. "Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Сирицю І.Ю., який повідомив, що у зв'язку з приве-

денням внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" було розроблено Положення про Ревізійну 
комісію Товариства. Враховуючи викладене, загальним зборам Товариства запропоновано внести зміни до 
Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 

 
На голосування винесене дев'ятнадцяте питання порядку денного "Внесення змін до Положення про 

Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, 
який міститься в Бюлетені для голосування №21.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з дев'ятнадцятого питання порядку денного голова зборів 

надав слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з дев'ятнадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 064 508 99,99975 

"ПРОТИ" 
 

630 0,00025 



ПРОТОКОЛ №32 річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"  
від 27 квітня 2017 року 

Стор.23 з 24 
 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій ре-

дакції та затвердити їх. 
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення 

про Ревізійну комісію Товариства.                    
 
Питання №20. "Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Сирицю І.Ю., який проінформував, що на розгляд 

загальних зборів виноситься нова редакція Кодексу корпоративного управління Товариства, яка враховує 
зміни чинного законодавства. Загальним зборам Товариства запропоновано внести зміни до Кодексу корпо-
ративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 

 
На голосування винесене двадцяте питання порядку денного "Внесення змін до Кодексу корпорати-

вного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, 
який міститься в Бюлетені для голосування №22.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з двадцятого питання порядку денного голова зборів на-

дав слово голові лічильної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з двадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

256 065 138 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 064 508 99,99975 

"ПРОТИ" 
 

630 0,00025 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
 
 
 
 




