
ПРОТОКОЛ №28 
річних загальних зборів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

 
м. Дніпропетровськ                                                                                           25 квітня 2014 року  

 
Річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" відбулися 25 квітня 2014 року об 11:30 в приміщенні Палацу 
Культури "Північний" за адресою: Україна, 49124, м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 12. 

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 14 квітня 2014 
року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №79) 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 
скликані Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 3 березня 
2014 року №78).  

Голова загальних зборів проінформував про те, що реєстрація акціонерів (їх представників) для 
участі у річних загальних зборах Товариства була проведена реєстраційною комісією, до складу якої 
згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 14 квітня 2014 року (протокол засідання Наглядової 
ради Товариства №79) увійшли: 

1. Ключник Лариса Миколаївна; 
2. Луговська Юлія Володимирівна; 
3. Бубнова Наталія Михайлівна. 
Головою реєстраційної комісії одноголосним рішенням членів реєстраційної комісії згідно 

протоколу №1 засідання реєстраційної комісії, проведеного 25 квітня 2014 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 (далі – 
учасників зборів), які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", що призначені на 25 квітня 2014 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 години за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто на 
24 години 18 квітня 2014 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 4 889 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 259 504 000. 

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

"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" зареєстровано 9 учасників, яким належить 256 080 906 
голосів, що становить 98,681 % 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." 

 
Голова загальних зборів повідомив учасникам зборів про те, що кворум для проведення річних 

загальних зборів Товариства наявний та про те, що  
 

ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ. 
 
Голова загальних зборів оголосив порядок денний річних загальних зборів Товариства: 
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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 2013 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році. 
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 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 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2013 році. 

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2014 рік. 
9. Затвердження на 2014 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по 

зобов'язанням третіх осіб. 
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
12. 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.  

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної 

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

 
Голова загальних зборів Луговський В.Г. надав роз'яснення щодо питань, пов'язаних із 

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

простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають 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 річних загальних зборах 
Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться з усіх питань 
порядку денного, винесених на голосування. Річні загальні збори Товариства не можуть приймати 
рішення з питань, не включених до порядку денного;  

- звернув увагу учасників зборів на те, що голосування на річних загальних зборах Товариства з 
питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які учасники зборів 
отримали при реєстрації. Форма і текст бюлетенів для голосування відповідають вимогам статті 43 
Закону України "Про акціонерні товариства" і були затверджені Наглядовою радою Товариства 14 квітня 
2014 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №79); 

- звернув увагу учасників зборів на те, що обрання членів Наглядової ради Товариства (11 
питання порядку денного) та членів Ревізійної комісії Товариства (14 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 отримали при 
реєстрації. Форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування відповідають вимогам статті 43 
Закону України "Про акціонерні товариства" і були затверджені Наглядовою радою Товариства 18 квітня 
2014 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №80); 

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

- 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 15-те питання порядку денного здійснює лічильна комісія. 

Голова загальних зборів запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.  
 

Питання №1: "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень". 

СЛУХАЛИ: Виступ Голови загальних зборів Луговського В.Г., який 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 річних загальних зборах Товариства, необхідно 
обрати лічильну комісію.  

Голова загальних зборів Луговський В.Г. оголосив проект рішення з першого питання порядку 
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денного.  

 
На голосування винесений проект рішення з першого питання порядку денного, який міститься в 

Бюлетені для голосування №1.  
 
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 256 080 906 

 
"За" - 256 080 906 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. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: 
1) Ключник Ларису Миколаївну; 
2) Луговську Юлію Володимирівну; 
3) Бубнову Наталію Михайлівну. 
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів 

Товариства. 
 
Голова загальних зборів запропонував 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 25 квітня 2014 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 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 річних загальних зборах Товариства. 

 
Головою загальних 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.  
 
На голосування винесений проект рішення з другого питання порядку денного, який міститься в 

Бюлетені для голосування №2.  
 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
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Для оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного голова загальних 

зборів Товариства 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 256 080 906 

 
"За" - 256 080 906 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:  
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 за-
значенням 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 2013 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності 
Товариства у 2014 році". 

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Луговського В.Г., який виступив зі звітом Правління 
Товариства про результати діяльності за 2013 рік.  

Луговський В.Г. повідомив, що за звітний рік підприємством заготовлено 918,2 тис. т. сталевого 
лому, об'єм переробки лому в 2013 році склав 887,1 тис. т. 

Загальне відвантаження лому по підприємству за 2013 рік склало 908,9 тис. т. 
За 2013 рік цех шлакопереробки переробив 202,5 тис. т. шлаку.  
Для забезпечення стабільності виробничого процесу на підприємстві цілеспрямовано 

проводилася робота з технічного переоснащення і ремонту обладнання. На дані цілі за звітний період 
підприємство витратило 20,8 млн. грн., в т.ч. на поточні ремонти і технічне обслуговування - 7,9 млн. грн., 
на капітальні ремонти - 12,9 млн. грн. 

Були проведені такі заходи: 
- капітальний ремонт тепловозу; 
- капітальний ремонт залізничних колій та стрілочних розвилок; 
- капітальний ремонт 38-го, 63-го та 71-го електромостових кранів; 
- капітальний ремонт перевантажувача Senebogen; 
- капітальний ремонт ножиць НО 340; 
- реконструкція їдальні; 
- заміна підкранових рейок естакади №9; 
- капітальний ремонт козлового крану; 
- ремонт асфальтового покриття дороги.  
На протязі року підприємство регулярно здійснювало виплату заробітної плати. Всього на 

заробітну плату по підприємству в 2013 році витрачено 39,2 млн. грн., в т.ч. компенсаційні та 
заохочувальні виплати склали 755 тис. грн. Середня заробітна плата на кінець 2013 року становила 4046 
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грн. 

Продуктивність праці на одну людину промислово-виробничого персоналу по підприємству за 
2013 рік склала 1345 т/люд. 

Керівництво застосовувало заходи для покращення кадрового потенціалу робітників 
підприємства, в першу чергу пресувальників, газорізальників, машиністів електромостових кранів, 
машиністів перевантажувачів. На ці заходи по підприємству витрачено 167,9 тис. грн. 

Всього за 2013 рік на підприємство прийнято 230 чоловік, звільнено – 279 чоловік, у тому числі за 
порушення трудової дисципліни - 8 чоловік, оголошені догани 31 чоловіку. Відсоток текучості кадрів в 
2013 році склав 32,3%. 

За звітній період проводилася необхідна робота з охорони праці та техніки безпеки. 
В 2013 році здійснювалась доставка робітників підприємства до місця роботи, на що витрачено 

1,7 млн. грн. 
Луговський В.Г. оголосив проект рішення з третього питання порядку денного.  
 
На голосування винесений проект рішення з третього питання порядку денного, 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 256 080 906 

 
"За" - 256 077 763 голосів, що складає 99,999 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 3 143 голосів, що складає 0,001 % 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 звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2013 рік. 
2. Роботу Правління Товариства в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та 

напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2014 році визначити: 
- збільшення обсягів заготівлі та переробки металобрухту; 
- розвиток ломозаготівельних потужностей; 
- зменшення витрат на виробництво та максимізацію прибутку від господарської діяльності. 
  

Питання №4: "Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності 
за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту". 

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Луговського В.Г., який виступив зі звітом Наглядової ради 
Товариства про результати діяльності за 2013 рік. Доповідач зазначив, що у звітному періоді Наглядова 
рада Товариства у своїй роботі охоплювала різні аспекти діяльності Товариства. Засідання Наглядової 
ради Товариства проводилися регулярно і скликалися за необхідністю вирішення нагальних задач, а 
також у зв'язку із зверненням до неї Правління Товариства. За звітній період Наглядова рада Товариства 
більше уваги приділяла підвищенню ефективності управління Товариством, задачам оптимізації 
використання виробничих та фінансових ресурсів. 

У звітному періоді Наглядова рада діяла в межах компетенції і прав, що визначені внутрішніми 
документами Товариства. 

Голова загальних зборів Луговський В.Г. оголосив проект рішення з четвертого питання порядку 
денного.  

 
На голосування винесений проект рішення з четвертого питання порядку денного, який міститься 
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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 256 080 906 

 
"За" - 256 080 906 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 звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік. 
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2013 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 2013 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту". 

СЛУХАЛИ: Доповідь Голови Ревізійної комісії Новікова А.Ю. про звіт та висновки Ревізійної 
комісії Товариства за результатами проведення перевірки фінансово – господарської діяльності 
Товариства за 2013 рік. 

Новіков А.Ю. доповів, що Ревізійною комісією була проведена перевірка фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік. При проведенні аналізу фінансових результатів підприємства  
Ревізійною    комісією    встановлено, що  за  звітний   період  чистий  дохід  від реалізації продукції склав  
2 699 559 тис. грн., собівартість реалізованої продукції – 2 646 626 тис. грн. В результаті діяльності 
Товариством отримані збитки у розмірі 55 087 тис. грн. Перевірка правильності розрахунку фонду оплати 
праці і його витрачання показали, що нарахування і виплати заробітної плати здійснювались відповідно 
до трудового законодавства. Фактично фонд оплати праці за 2013 рік по ПАТ "ІНТЕРПАЙП 
ДНІПРОВТОРМЕТ" склав 39 180,5 тис. грн. 

Заробітна плата виплачувалась щомісячно без затримки. На 31.12.2013 р. простроченої 
заборгованості з нарахувань із заробітної плати до позабюджетних фондів не існує.   

Ревізійною комісією встановлено, що ведення податкового обліку на підприємстві відповідає 
вимогам законодавства. Була проведена перевірка правильності розрахунків і термінів дотримання 
сплати податків, відрахувань до бюджету і до державних цільових фондів. Дебіторська заборгованість на 
31.12.2013р. складає 236 306 тис. грн., кредиторська заборгованість - 485 771 тис. грн. 

Для визначення фінансового положення Товариства був проведений аналіз балансу, згідно якого 
вартість майна Товариства в 2013 р. у порівнянні з 2012 р. з усіх статей балансу збільшилася на 252 567 
тис. грн. або на 60,1%. У пасиві балансу сталися наступні зміни:  власний капітал збільшився на 43 197 
тис.грн.; довгострокові зобов'язання - на 1 575 тис. грн.; поточні зобов'язання - на 207 795 тис. грн. 

Голова загальних зборів Луговський В.Г. оголосив проект рішення з п’ятого питання порядку 
денного.  

 
На голосування винесений проект рішення з п’ятого питання порядку денного, 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.: 
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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 256 080 906 

 
"За" - 256 080 906 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 звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення 

перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2013 році визнати задовільною. 
 
Питання №6: "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2013 році". 
СЛУХАЛИ: Доповідь Головного бухгалтера Товариства Лободи Д.В. про річний звіт Товариства та 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. 
Лобода Д.В. повідомив основні показники, що містяться в річній звітності Товариства за 2013 рік.  
Доповідачем було запропоновано затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну 

фінансову звітність Товариства за 2013 рік, а також затвердити результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2013 році. 

Голова загальних зборів Луговський В.Г. оголосив проект рішення з шостого питання порядку 
денного.  

 
На голосування винесений проект рішення з шостого питання порядку денного, 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 256 080 906 

 
"За" - 256 080 906 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 загаль-

них 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 2013 

рік. 
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2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. 
 
Питання №7: "Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства". 
СЛУХАЛИ: Виступ Головного бухгалтера Товариства Лободи Д.В., який запропонував не 

затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2013 році отримано збиток у розмірі 55 087 тис.грн. Збитки 2013 року у розмірі 55 
087 тис.грн. покрити у відповідності до чинного законодавства. 

Голова загальних зборів Луговський В.Г. оголосив проект рішення з сьомого питання порядку 
денного.  

 
На голосування винесений проект рішення з сьомого питання порядку денного, 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 256 080 906 

 
"За" - 256 077 784 голосів, що складає 99,999 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 3 122 голосів, що складає 0,001 % 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. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2013 році отримано збиток у розмірі 55 087 тис.грн. 
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків: 
 - збитки 2013 року у розмірі 55 087 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства. 
 
Питання №8: "Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності То-

вариства на 2014 рік". 
СЛУХАЛИ: Виступ Директора фінансового Варанкіна С.В., який у своїй доповіді зазначив основні 

показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2014 рік. 
Варанкін С.В. повідомив, що для реалізації намічених завдань Товариству необхідно 

сконцентруватися на удосконаленні виробничих процесів, підвищенні продуктивності та ефективності 
праці.  

Голова загальних зборів Луговський В.Г. оголосив проект рішення з восьмого питання порядку 
денного.  

 
На голосування винесений проект рішення з восьмого питання порядку денного, 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 256 080 906 



ПРОТОКОЛ №28 річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" від 25 квітня 2014 року 
Стор.9 із 15 

 

 
"За" - 256 080 906 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 основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2014 рік: 
 
- обсяг реалізації готової продукції - 820,8 тис. тонн 
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
- переробка металобрухту 
- капітальні ремонти 
- інвестиції та модернізація устаткування 

- 
- 
 
- 
 

2,340 млрд. грн. 
1 032,5 тис. тонн 
16 225,7 тис. грн. 
10 523,6 тис. грн. 
 

Питання №9: "Затвердження на 2014 рік лімітів надання Товариством фінансових та 
майнових порук по зобов'язанням третіх осіб". 

СЛУХАЛИ: Виступ Голови загальних зборів Товариства Луговського В.Г., який повідомив, що у 
відповідності до вимог Статуту Товариства до повноважень загальних зборів відноситься затвердження 
щорічних лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов’язанням третіх осіб.  

У зв’язку з вище наведеним, пропонується затвердити на 2014 рік ліміти надання Товариством 
фінансових та майнових порук по зобов’язанням третіх осіб. 

Голова загальних зборів Луговський В.Г. оголосив проект рішення з дев’ятого питання порядку 
денного.  

 
На голосування винесений проект рішення з дев’ятого питання порядку денного, 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 256 080 906 

 
"За" - 256 080 906 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 2014 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, 

що не перевищує 67 308 000 гривень за кожний договір поруки або ряд пов'язаних договорів поруки. 
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2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 

2014 році. Поруки, надані до 1 січня 2014 року та які діють протягом 2014 року, не повинні враховуватись 
при розрахунку використання ліміту порук у 2014 році. 

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань наступ-
них 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"; 
- 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 М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE); 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М". 
 
Питання №10: "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради 

Товариства". 
СЛУХАЛИ: Виступ Голови загальних зборів Луговського В.Г., який повідомив про необхідність 

прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, у зв’язку з 
отриманням заяви члена Наглядової ради Бурносової Н.В. про припинення її повноважень як члена 
Наглядової ради Товариства, за власним бажанням.  

Керуючись положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку обрання та 
припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства виступаючий запропонував припинити 
повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме Бурносової Н.В., Лихоманова А.А., 
Морозова Д.В., Палія М.О., Шульги В.В. 

Голова загальних зборів Луговський В.Г. оголосив проект рішення з десятого питання порядку 
денного.  

 
На голосування винесений проект рішення з десятого питання порядку денного, який міститься в 

Бюлетені для 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.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з десятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 256 080 906 

 
"За" - 256 080 906 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, - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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що визнано недійсними  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. Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: 
- Бурносової Наталії Вадимівни; 
- Лихоманова Андрія Анатолійовича; 
- Морозова Дениса Володимировича; 
- Палія Максима Орестовича; 
- Шульги Владислава Володимировича. 
 
Голова загальних зборів Луговський В.Г. надав слово голові лічильної комісії Ключник Л.М. для 

надання роз'яснень щодо порядку кумулятивного голосування з одинадцятого та чотирнадцятого питань 
порядку денного.  

Ключник Л.М. повідомила, що згідно Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів 
Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При 
кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів 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 
кандидатами, 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.  

Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.  
Якщо кількість голосів, яку учасник зборів віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну 

кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не 
враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів. 

Якщо кількість голосів, яку учасник зборів віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної 
кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного 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 вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається 
сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом 
кумулятивного голосування. 

Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства вважається 
сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом 
кумулятивного голосування. 

 
Питання №11: "Обрання членів Наглядової ради Товариства". 
СЛУХАЛИ: Виступ Голови загальних зборів Луговського В.Г. щодо обрання членів Наглядової 

ради Товариства. Луговський В.Г. повідомив про вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" 
стосовно формування Наглядової ради Товариства. 

Виступаючий проінформував, що кандидатури до складу Наглядової ради внесено в перелік 
кандидатів у члени Наглядової ради за пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків 
простих акцій Товариства. Відповідно до чинного законодавства України Наглядова рада Товариства 
розглянула надану пропозицію та прийняла рішення про включення до переліку кандидатів у члени 
Наглядової ради Товариства наступних осіб: 

1. Любименко Інну Володимирівну; 
2. Лихоманова Андрія Анатолійовича; 
3. Морозова Дениса Володимировича; 
4. Палія Максима Орестовича; 
5. Звоненко Руслана Миколайовича.  
Одночасно виступаючий зазначив, що у Бюлетені для кумулятивного голосування №11 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 винесений перелік кандидатів у члени  Наглядової ради Товариства, який 
міститься в Бюлетені для кумулятивного голосування №11. 

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
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Голова лічильної комісії Ключник Л.М. ознайомила учасників зборів з підсумками кумулятивного 

голосування з одинадцятого питання порядку денного. 
 
ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ: 
 

№ з/п Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства Кількість голосів, 
поданих ЗА кандидата 

1. Любименко Інна Володимирівна 256 059 218 

2. Лихоманов Андрій Анатолійович 256 070 923 

3. Морозов Денис Володимирович 256 056 343 

4. Палій Максим Орестович 256 056 343 

5. Звоненко Руслан Миколайович 256 056 343 

 
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є: 

 Лихоманов Андрій Анатолійович; 

 Любименко Інна Володимирівна; 

 Морозов Денис Володимирович; 

 Палій Максим Орестович; 

 Звоненко Руслан Миколайович. 
 
Питання №12: "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". 

СЛУХАЛИ: Виступ Голови загальних зборів Луговського В.Г. про умови цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. У своєму виступі 
Луговський В.Г. зазначив, що порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової 
ради Товариства визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а 
також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Умови такого договору повинні бути 
затверджені загальними зборами. 

Луговський В.Г. зазначив, що з проектами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Товариства, акціонери мали можливість ознайомитися в порядку, визначеному 
Законом України "Про акціонерні товариства". 

Голова загальних зборів Луговський В.Г. оголосив проект рішення з дванадцятого питання 
порядку денного.  

 
На голосування винесений проект рішення з дванадцятого питання порядку денного, 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 256 080 906 

 
"За" - 256 074 620 голосів, що складає 99,998 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 6 286 голосів, що складає 0,002 % 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 
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ради Товариства.  

2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на 
безоплатній основі. 

3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради 
Товариства. 

 
Питання №13: "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії 

Товариства". 
СЛУХАЛИ: Виступ Голови загальних зборів Луговського В.Г., який повідомив про необхідність 

прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.  
Керуючись положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку обрання та 

припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства виступаючий запропонував припинити 
повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме Новікова А.Ю., ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД 
(INTERPIPE LIMITED), Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Інтервторпром". 

Голова загальних зборів Луговський В.Г. оголосив проект рішення з тринадцятого питання 
порядку денного.  

На голосування винесений проект рішення з тринадцятого питання порядку денного, який 
міститься в Бюлетені для голосування №13.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування 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 з тринадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 256 080 906 

 
"За" - 256 074 620 голосів, що складає 99,998 % 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" - 6 286 голосів, що складає 0,002 % 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. Припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії Товариства: 

- Новікова Андрія Юрійовича; 

- ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED); 

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Інтервторпром". 
 
Питання №14: "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства". 
СЛУХАЛИ: Виступ Голови загальних зборів Луговського В.Г. щодо обрання членів Ревізійної 

комісії Товариства. Луговський В.Г. повідомив про вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" 
стосовно формування Ревізійної комісії Товариства. 

Виступаючий проінформував, що кандидатури до складу Ревізійної комісії внесено в перелік 
кандидатів у члени Ревізійної комісії за пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків 
простих акцій Товариства. Відповідно до чинного законодавства України Наглядова рада Товариства 
розглянула надану пропозицію та прийняла рішення про включення до переліку кандидатів у члени 
Ревізійної комісії Товариства наступних осіб: 

1. Новікова Андрія Юрійовича; 
2. ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED); 
3.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА “ІНТЕРВТОРПРОМ”. 
Одночасно виступаючий зазначив, що у Бюлетені для кумулятивного голосування №14 міститься 

перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства, із зазначенням інформації про них відповідно 
до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  



ПРОТОКОЛ №28 річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" від 25 квітня 2014 року 
Стор.14 із 15 

 
На голосування винесений перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства, який 

міститься в Бюлетені для кумулятивного голосування №14. 
 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Голова лічильної комісії Ключник Л.М. ознайомила учасників зборів з підсумками кумулятивного 

голосування з чотирнадцятого питання порядку денного. 
 
ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ: 
 

№ з/п Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства Кількість голосів, 
поданих ЗА кандидата 

1 Новіков Андрій Юрійович 256 068 583 

2 ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED) 256 066 858 

3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 
"ІНТЕРВТОРПРОМ"  

256 066 858 

 
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є: 
1. Новіков Андрій Юрійович; 
2. ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД (INTERPIPE LIMITED); 
3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА “ІНТЕРВТОРПРОМ”. 
 
Питання №15: "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з ними". 

СЛУХАЛИ: Виступ Голови загальних зборів Луговського В.Г. про умови цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. У своєму виступі 
Луговський В.Г. зазначив, що порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної 
комісії Товариства визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а 
також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Умови такого договору повинні бути 
затверджені загальними зборами. 

Луговський В.Г. зазначив, що з проектами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Ревізійної комісії Товариства, акціонери мали можливість ознайомитися в порядку, визначеному 
Законом України "Про акціонерні товариства". 

Голова загальних зборів Луговський В.Г. оголосив проект рішення з п'ятнадцятого питання 
порядку денного.  

 
На голосування винесений проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного, який 

міститься в Бюлетені для голосування №15.  
 
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 256 080 906 

 
"За" - 256 080 906 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". 
 




