
ПРОТОКОЛ №30 
річних загальних зборів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпропетровськ                                                                             "28" квітня 2015 року 

 
Початок зборів об 11:30 год. 
 
Річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" відбулися 28 квітня 2015 року у приміщенні актової зали Товариства за 
адресою: Україна, 49124, м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 1. 

Річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далі – Товариство) відкрила Голова Правління Товариства Короткова 
Ольга Миколаївна, яка привітала присутніх в залі акціонерів та їх представників. Короткова О.М. повідомила, 
що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17 квітня 2015 року (протокол засідання 
Наглядової ради Товариства від 17 квітня 2015 року №89) головою річних загальних зборів Товариства 
призначено Луговського Віталія Германовича, секретарем річних загальних зборів Товариства - Сирицю 
Ігоря Юрійовича. Короткова О.М. запропонувала голові та секретарю зборів приступити до виконання своїх 
обов’язків. 

Голова загальних зборів Луговський В.Г. повідомив про те, що річні загальні збори Товариства скли-
кані Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 10 березня 2015 
року №87).    

Голова загальних зборів повідомив про те, що реєстрація акціонерів та їх уповноважених 
представників для участі у річних Загальних зборах Товариства була проведена реєстраційною комісією, до 
складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 17 квітня 2015 року (протокол засідання 
Наглядової ради Товариства від 17 квітня 2015 року №89) 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 28 квітня 2015 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 провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули 
на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ВТОРМЕТ", що призначені на 28 квітня 2015 року з початком об 11:30. 

Реєстрацію почато: 9-30. 
Реєстрацію закінчено: 11-10. 
Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах, 

проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному 
станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто на 24 годину 22 
квітня 2015 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.  

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах, становить 4 891 особа. Загальна кількість належних їм голосів, з урахуванням пункту 10 
розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", 
становить 257 037 707. 

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" зареєстровано 5 учасників, яким належить 256 055 421 голос, що 
становить 99,62% 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 акціонерів (їх представників) на підставах, передбачених ч.3 ст.40 
Закону України "Про акціонерні товариства", не виносилось. 

Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації акціонерів (їх представників) не отримано. 
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Додаткова інформація: 
Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів, необхідна кількість 

голосів становить – 128 027 711. 
 
Голова загальних зборів Товариства повідомив учасникам зборів про те, що кворум для проведення 

річних загальних зборів Товариства наявний та про те, що     
 

ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ. 
 
Голова загальних зборів Товариства оголосив порядок денний річних загальних зборів Товариства: 
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 2014 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.  
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення 

перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.  

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2014 році.  

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2015 рік.  
9. Затвердження на 2015 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по 

зобов'язанням третіх осіб. 
 
Голова загальних зборів Товариства надав роз'яснення щодо питань, пов'язаних із забезпеченням 

проведення голосування на річних загальних зборах, а саме: 
- 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. 
Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори 
Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;  

- звернув увагу учасників зборів на те, що голосування на загальних зборах Товариства з питань 
порядку 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 17 квітня 2015 року (протокол засідання Наглядової ради від 
17 квітня 2015 року №89); 

- довів до відома учасників зборів інформацію про те, що підрахунок голосів з обрання членів 
лічильної комісії проводить реєстраційна комісія; 

- проінформував про те, що після обрання річними загальними зборами Товариства членів лічильної 
комісії підрахунок голосів з 2-го по 9-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 Луговського В.Г. 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 підрахунку 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, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень" та проект рішення з цього питання, який міститься в 
Бюлетені для голосування №1.  
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Реєстраційній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з першого питання порядку денного голова загальних 

зборів 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 256 055 421 

 
"За" - 256 052 278 голосів, що складає 99,9988 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 3 143 голосів, що складає 0,0012 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
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: 
1) Ключник Ларису Миколаївну; 
2) Шейка Владислава Ігоровича; 
3) Штанько Олену Валеріївну. 
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Това-

риства. 
 

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 

обрання голови комісії від 28 квітня 2015 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. 

Голова загальних зборів Товариства надав слово голові лічильної комісії Ключник Л.М. для надання 
роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням 
проведення голосування на загальних зборах Товариства. Ключник Л.М. роз'яснила порядок голосування, 
проінформувала, які бюлетені для голосування можуть бути визнані недійсними та не будуть враховуватися 
під час підрахунку голосів, повідомила порядок прийняття рішень загальними зборами з питань порядку 
денного.  

 
Головою зборів запропоновано продовжити розгляд питань порядку денного.  
 

Питання №2: "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства".  
СЛУХАЛИ: Виступ голови загальних зборів Луговського В.Г., який запропонував з метою 

забезпечення ефективної роботи зборів затвердити порядок проведення загальних зборів Товариства. 
Голова загальних зборів Луговський В.Г. оголосив проект рішення з другого питання порядку денного.  
 



ПРОТОКОЛ №30 річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" від 28 квітня 2015 року 
Стор.4 із 11 

 

 

На голосування винесене друге питання порядку денного "Затвердження порядку проведення 
загальних 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 256 055 421 

 
"За" - 256 052 278 голосів, що складає 99,9988 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 3 143 голосів, що складає 0,0012 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
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 проведення загальних зборів Товариства: 
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати 

виступаючим – до 15 хвилин. 
2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово 

доповідачу.  
Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з 

цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до 
голосування. 

3. Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із 
зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).  

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 15-20 хвилин.  

5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання 
порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття. 

 
Питання №3: "Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2014 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності 
Товариства у 2015 році". 

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Луговського В.Г., який виступив зі звітом Правління Товариства 
про результати діяльності за 2014 рік. Луговський В.Г. повідомив, що за звітний рік Товариством заготовлено 
672,1 тис. т. металобрухту, об'єм переробки лому склав 685,0 тис. т. Загальне відвантаження лому по 
підприємству становить 843,2 тис. т., відвантаження лому стороннім споживачам склало 3,2 тис.т.  

Для забезпечення стабільності виробничого процесу та виконання програми виробництва у 2014 році 
здійснювались капітальні і поточні ремонти обладнання. На дані цілі за звітний період підприємство 
витратило 17,16 млн.грн., в т.ч. на поточні ремонти - 7,92 млн.грн., на капітальні ремонти - 9,24 млн.грн. 

Доповідач зазначив, що протягом року Товариство регулярно здійснювало виплату заробітної плати. 
Всього на заробітну плату було витрачено 58,9 млн.грн., в т.ч. відрахування на соціальні виплати склали 
18,2 млн.грн. При цьому середня заробітна плата за звітний період становила 4 494 грн., а продуктивність 
праці на одну людину промислово-виробничого персоналу - 728 т/люд. 
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Луговський В.Г. повідомив, що керівництво Товариства застосовувало заходи для покращення 
кадрового потенціалу робітників підприємства, в першу чергу пресувальників, газорізальників, машиністів  
електромостових кранів, машиністів перевантажувачів. На навчання персоналу витрачено 181,0 тис.грн. 
Відсоток текучості кадрів в 2014 році склав 25,96%.  

Доповідач проінформував, що в звітному періоді проводилася необхідна робота з охорони праці та 
техніки безпеки. На ці заходи витрачено 1,9 млн.грн. Також протягом звітного року здійснювалась доставка 
робітників підприємства до місця роботи, на що витрачено 1,8 млн. грн. 

 
За результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік голова загальних зборів 

запропонував затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2014 рік, роботу Правління 
Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності 
Товариства і положенням його установчих документів та визначити основні напрями діяльності Товариства у 
2015 році. 

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

про результати діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення 
основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році" та проект рішення з цього питання, який міститься в 
Бюлетені 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 256 055 421 

 
"За" - 256 052 278 голосів, що складає 99,9988 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 3 143 голосів, що складає 0,0012 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
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 2014 рік. 
2. Роботу Правління Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та 

напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2015 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 

2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".  
СЛУХАЛИ: Секретаря загальних зборів Товариства Сирицю І.Ю., який виступив зі звітом Наглядової 

ради Товариства про результати діяльності за 2014 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 
розглядалися питання поточної діяльності Товариства.  
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Доповідач зазначив, що Наглядова рада Товариства у своїй роботі значну увагу приділяла 
зростанню ефективності управління Товариством, задачам оптимізації використання виробничих, трудових 
та фінансових ресурсів. 

 
За результатами розгляду звіту Наглядової ради голова загальних зборів запропонував затвердити 

звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік та визнати роботу Наглядової ради 
Товариства в 2014 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів.  

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

Товариства про результати діяльності за 2014 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 256 055 421 

 
"За" - 256 052 278 голосів, що складає 99,9988 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 3 143 голосів, що складає 0,0012 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
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 2014 рік. 
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2014 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 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту". 

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Новікова А.Ю., який виступив зі звітом Ревізійної комісії 
Товариства за результатами проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 
рік.  

Новіков А.Ю. доповів, що Ревізійною комісією була проведена перевірка фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік. За підсумками перевірки і аналізу бухгалтерської та податкової звітності, а 
також річного звіту Товариства Ревізійна комісія дійшла висновку, що приведена в цих документах 
інформація відповідає дійсності. Зокрема, чистий дохід від реалізації продукції за 2014 рік склав 2 302 500 
тис.грн., собівартість реалізованої продукції - 2 180 625 тис.грн., інші операційні доходи – 4 818 тис.грн., 
адміністративні витрати – 42 214 тис.грн., витрати на збут – 30 229 тис. грн., інші операційні витрати – 96 210 
тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності є збитковим і складає 41 960 тис. грн., фінансові 
витрати складають 11 030 тис. грн. Таким чином, за 2014-й рік Товариством отримано чистий збиток у розмірі 
62 846 тис.грн.  

Перевірка правильності розрахунку фонду оплати праці та його витрачання показала, що 
нарахування і виплата заробітної плати здійснювалась відповідно до трудового законодавства. Фактично 
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фонд оплати праці за 2014 рік склав 39 087,9 тис.грн. Заробітна плата виплачувалась щомісячно без 
затримки. Станом на 31.12.2014 р. простроченої заборгованості з нарахування заробітної плати до 
позабюджетних фондів не існує.  

Ревізійною комісією встановлено, що ведення податкового обліку на підприємстві відповідає вимогам 
чинного законодавства. Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2014 р. складає 365 610 тис.грн., 
кредиторська – 593 567 тис.грн. 

Для визначення фінансового положення Товариства був проведений аналіз балансу. На 31.12.2014 
р.  активи в порівнянні з початком року збільшилися на 22 090 тис. грн. та їх вартість склала 695 173 тис.грн. 
При цьому власний капітал Товариства зменшився на 95 250 тис.грн., зобов'язання Товариства на кінець 
2014 року збільшились і склали 617 336 тис.грн. Основна частка - це поточні зобов'язання – 594 363 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 2014 рік та роботу Ревізійної комісії Товариства в 2014 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту" та проект рішення з цього питання, який 
міститься 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.: 
"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 256 055 421 

 
"За" - 256 052 278 голосів, що складає 99,9988 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 3 143 голосів, що складає 0,0012 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
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 2014 рік. 
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2014 році визнати задовільною. 
 
Питання №6: "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2014 році".  
СЛУХАЛИ: Виступ головного бухгалтера Лободи Д.В. про річний звіт Товариства та результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Лобода Д.В. повідомив, що чистий дохід 
Товариства від реалізації продукції за 2014 рік склав 2 302 500 тис. грн., собівартість реалізованої продукції - 
2 180 625 тис. грн. В результаті, від звичайної діяльності до оподаткування Товариство отримало збиток у 
сумі 52 975 тис.грн. Сума збитків після сплати податків склала 62 846 тис.грн.  

У висновку доповідач проінформував, що дані форм фінансової звітності, а також результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства свідчать, що 2014 рік був не менш складним для 
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Товариства, ніж попередній, однак Товариство зберегло фінансування своєї діяльності, платоспроможність, 
правильно вело кредитну та фінансову політику. 

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

тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік та результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2014 році.  

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

результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році" та проект рішення з цього питання, 
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 256 055 421 

 
"За" - 256 052 278 голосів, що складає 99,9988 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 3 143 голосів, що складає 0,0012 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
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 2014 рік. 
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. 

 
Питання №7: "Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства".  
СЛУХАЛИ: Виступ головного бухгалтера Лободи Д.В., який запропонував не затверджувати порядок 

розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2014 році отримано збиток у розмірі 62 846 тис. грн. Збитки 2014 року у розмірі 62 846 тис. грн. покрити у 
відповідності до чинного законодавства. 

 
На голосування винесене сьоме питання порядку денного "Затвердження порядку розподілу 

прибутку 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 256 055 421 
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"За" - 256 052 278 голосів, що складає 99,9988 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 3 143 голосів, що складає 0,0012 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
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. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2014 році отримано збиток у розмірі 62 846 тис. грн. 
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків: 
- збитки 2014 року у розмірі 62 846 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства. 
 
Питання №8: "Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності 

Товариства на 2015 рік".  
СЛУХАЛИ: Виступ директора фінансового Варанкіна С.В. про основні показники фінансово – 

господарської діяльності Товариства на 2015 рік. Варанкін С.В. повідомив учасників зборів, що, в цілому, 
Товариство планує реалізувати в 2015 році не менш 705,8 тис. т. готової продукції, при цьому чистий дохід 
Товариства в 2015 році повинен скласти не менш 2,652 млрд. грн. Також в 2015 році Товариство планує 
переробити металобрухту не менш 688 тис. т.  та  витратити на капітальні  ремонти – 24 378,9 тис. грн., на 
інвестиції та модернізацію устаткування – 3 885 тис.грн. Виступаючий також зазначив, що для реалізації 
намічених завдань Товариству необхідно сконцентруватися на підвищенні продуктивності праці та зниженні 
витрат. 

 
За результатами виступу запропоновано затвердити основні показники фінансово-господарської 

діяльності Товариства на 2015 рік. 
 
На голосування винесене восьме питання порядку денного "Затвердження основних показників 

фінансово-господарської діяльності Товариства на 2015 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 256 055 421 

 
"За" - 256 055 421 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 
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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 основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2015 рік: 
- обсяг реалізації готової продукції - 705,8 тис. тонн 
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
- переробка металобрухту 
- капітальні ремонти 
- інвестиції та модернізація устаткування 

- 
- 
- 
- 

2,652 млрд. грн. 
688 тис. тонн 
24 378,9 тис. грн. 
3 885 тис. грн. 

 
Питання №9: "Затвердження на 2015 рік лімітів надання Товариством фінансових або 

майнових порук по зобов'язанням третіх осіб". 
СЛУХАЛИ: Виступ голови зборів Луговського В.Г. про затвердження на 2015 рік лімітів надання 

Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб, у зв'язку з чим пропонується: 
- затвердити на 2015 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що 

не перевищує 69 000 000 гривень за кожний договір поруки або ряд пов'язаних договорів поруки; 
- затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2015 

році. Поруки, надані до 1 січня 2015 року та які діють протягом 2015 року, не повинні враховуватись при роз-
рахунку використання ліміту порук у 2015 році; 

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

 
На голосування винесене дев'яте питання порядку денного "Затвердження на 2015 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 №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 256 055 421 

 
"За" - 256 055 421 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що визнано 
недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в 
бюлетенях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
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 2015 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що 

не перевищує 69 000 000 гривень за кожний договір поруки або ряд пов'язаних договорів поруки. 
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2015 

році. Поруки, надані до 1 січня 2015 року та які діють протягом 2015 року, не повинні враховуватись при 
розрахунку використання ліміту порук у 2015 році. 

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




