
 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" 

ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

 
Річні загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТО-

РМЕТ" відбулися 03 липня 2020 року о 12:00  за адресою: Україна, 49124, м. Дніпро, вул. Липова, буд.1, у 
залі засідань №1 (кабінет №205).  

 
Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.   
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
3. Розгляд  звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2019 рік та  затвердження за-

ходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2020 році. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік та затвер-

дження заходів за наслідками його розгляду. 
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення пе-

ревірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 
7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності То-

вариства у 2019 році. 
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  
9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2020 рік. 
10. Затвердження на 2020 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зо-

бов'язанням третіх осіб.  
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
12. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 

ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з ними.  

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

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

дакції. 
 
Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з ко-

жного питання порядку денного, винесеного на голосування: 
 

I. З першого питання порядку денного  
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 То-
вариства. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  

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

256 061 623 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 061 623 100 



 

 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюлетеня-
ми, визнаними недійсними 

0 0 

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

них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 

II. З другого питання порядку денного 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати 

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

виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або ви-
ступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім пере-
ходити до голосування. 

3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів 
із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Питання ма-
ють бути сформульовані коротко та чітко. 

4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, 
отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні 
перерви до 5 -10 хвилин.  

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

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
 

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

256 061 623 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 061 623 100 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 

III. З третього питання порядку денного 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 
1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2019 рік. 
2. Роботу Правління Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та 

напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2020 році визначити: 
- збільшення обсягів заготівлі та переробки металобрухту; 
- розвиток ломозаготівельних потужностей; 
- зменшення витрат на виробництво та максимізація прибутку від господарської діяльності. 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
 



 

 

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

256 061 623 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 061 623 100 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 

 
IV. З четвертого питання порядку денного 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік. 
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає 

меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
 

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

256 061 623 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 061 623 100 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 

V. З п’ятого питання порядку денного 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 
1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення переві-

рок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. 
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною. 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
 

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

256 061 623 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 061 623 100 



 

 

 
"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 

VІ. З шостого питання порядку денного 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 

1. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора)  щодо річної фінансової звітності 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" станом на 31.12.2019 
року. 

2. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора)  щодо річної консолідованої  фінан-
сової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" станом 
на 31.12.2019 року. 

3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИ-
ТОРСЬКОЇ ФІРМИ "МІЛА-АУДИТ" з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності та річної консо-
лідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ВТОРМЕТ" станом на  31.12.2019 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана від-
повідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.   

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

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

256 061 623 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 061 623 100 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 

VІІ. З сьомого питання порядку денного 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 
1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність та річну консолідова-

ну фінансову звітність Товариства за 2019 рік. 
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
 

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

256 061 623 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 



 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 061 623 100 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 

VІІІ. З восьмого питання порядку денного 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 

Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-
господарської діяльності у 2019 році. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

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

256 061 623 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 061 623 100 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 

ІХ. З дев’ятого питання порядку денного 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 
Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2020 рік: 

- обсяг реалізації готової продукції – 686,9 тис. тонн; 
- чистий дохід  від реалізації продукції – 3 873,1 млн. грн.; 
- переробка металобрухту – 706,1 тис. тонн; 
- капітальні ремонти – 64,5 млн. грн. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

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

256 061 623 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками 
 голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 061 623 100 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

 



 

 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 

Х. З десятого питання порядку денного 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити на 2020 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зо-
бов'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує 1 500 000 000 (один мільярд п’ятсот мільйонів) гри-
вень.  

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 
2020 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2020 року та зберігають чин-
ність протягом 2020 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2020 році. 

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання зобов'я-
зань: 

(i) компаній, що перелічені нижче: 

 ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Ук-
раїна; 

 ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна; 

 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", ідентифікаційний код 05393116, країна реєстрації: Україна; 

 АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", ідентифікаційний код 05393139, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: 
Україна; 

 ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Украї-
на; 

 ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Україна; 

 ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстраційний номер НЕ 
396228, країна реєстрації: Кіпр; 

 Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited), реєстраційний номер НЕ 170535, країна реєстрації: 
Кіпр; 

 Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: 
Кіпр; 

 КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр; 

 Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.088-4, іден-
тифікаційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія; 

 КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.087-6, ідентифікацій-
ний номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія; 

 НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний 
номер 01613342, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки; 

 ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний 
номер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина; 

 Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: 
Об’єднані Арабські Емірати; 

 ТОВ "ІНТЕРПАЙП–М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М"), реєстраційний номер 1057748391084, краї-
на реєстрації: Російська Федерація; 

 ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 
57161-1910-ТОО (ИУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Ка-
захстан. 



 

 

(ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент на-
дання такої поруки.  
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів  257 432 804 

 
Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів  
від їх загальної кількості 

"ЗА" 
 

256 061 623 99,467 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте 99,467% голосів акціонерів від їх загальної кількості". 
 

ХІ. З одинадцятого питання порядку денного 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 

період з 03.07.2020 р. до 03.07.2021 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких 
становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності Товариства за 2019 рік: 

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не 
повинна перевищувати 229 000 тис. грн.;  

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не по-
винна перевищувати 229 000 тис. грн.; 

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 
229 000 тис. грн.; 

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою за-
безпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не 
повинна перевищувати 229 000 тис. грн.;   

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань 
та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 229 000  тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного право-
чину не повинна перевищувати 229 000 тис. грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вар-
тість кожного правочину не повинна перевищувати 229 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних до-
говорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати 229 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів за-
стави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 229 000 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів по-
руки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 229 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів що-
до виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна пере-
вищувати 229 000 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартість кожного  з  таких  правочинів,  не  може  перевищувати 
229 000 тис. грн.  

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

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

256 061 623 

 
 



 

 

 
 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 061 320 99,99988 

"ПРОТИ" 
 

303 0,00012 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

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

період з 03.07.2020 р. до 03.07.2021 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких 
становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товари-
ства за 2019 рік: 

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не 
повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;  

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не по-
винна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;   

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 
1 500 000 тис. грн.; 

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою за-
безпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не 
повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань 
та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного право-
чину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вар-
тість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних до-
говорів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів за-
стави та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів по-
руки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів що-
до виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна пере-
вищувати 1 500 000 тис. грн. 

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 
1 500 000 тис. грн.  

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

 
Загальна кількість голосів акціонерів 257 432 804 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 
Відсоток голосів акціонерів від їх  

загальної кількості 

"ЗА" 
 

256 061 320 99,46725 

"ПРОТИ" 
 

303 0,00012 



 

 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте 99,46725% голосів акціонерів від їх загальної кількості.  
 

ХІІ. З дванадцятого питання порядку денного 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 
1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №488 на переробку брухту і від-

ходів чорних металів від 01.05.2013 р., укладені між АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Викона-
вця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Замовника, предметом яких є послуги з переробки брухту і від-
ходів чорних металів, а також послуги з радіаційного контролю, контролю на вибухонебезпечність, хімічну 
безпеку тощо, загальна вартість яких за 2019 рік складає 267 930 616,35 грн., що становить 58,48% вар-
тості активів АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної фінансової звітності за 2019 рік.  

2. Схвалити додатки та специфікації  до договору №501Д/04 від 16.04.2008 р., укладені між АТ 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, 
предметом яких є поставка брухту чорних металів, загальна вартість яких за 2019 рік складає 4 085 490 
010,36 грн., що становить 891,76% вартості активів АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної 
фінансової звітності за 2019 рік.  

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

 
Загальна кількість голосів акціонерів 257 432 804 

 
Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів від їх  
загальної кількості 

"ЗА" 
 

256 061 623 99,467 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте 99,467% голосів акціонерів від їх загальної кількості". 
 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №488 на переробку брухту і від-

ходів чорних металів від 01.05.2013 р., укладені між АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Викона-
вця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Замовника, предметом яких є послуги з переробки брухту і від-
ходів чорних металів, а також послуги з радіаційного контролю, контролю на вибухонебезпечність, хімічну 
безпеку тощо, загальна вартість яких за 2019 рік складає 267 930 616,35 грн., що становить 58,48% вар-
тості активів АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної фінансової звітності за 2019 рік.  

2. Схвалити додатки та специфікації  до договору №501Д/04 від 16.04.2008 р., укладені між АТ 
"ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, 
предметом яких є поставка брухту чорних металів, загальна вартість яких за 2019 рік складає 4 085 490 
010,36 грн., що становить 891,76% вартості активів АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" за даними річної 
фінансової звітності за 2019 рік.  

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

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

256 061 623 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 



 

 

"ЗА" 
 

256 061 623 100 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акції, з урахуванням пункту 8.37 статті 8 Статуту 
Товариства щодо незастосування вимог частини 1 пункту 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні то-
вариства". 

 

ХІІІ. З тринадцятого питання порядку денного 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: 
1). Храйбе Фаді Зейновича – представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ 

LIMITED); 
2). Лихоманова Андрія Анатолійовича; 
3). Брідні Гліба Ігоровича; 
4). Терещенко Алли Петрівни; 
5). Машкари Катерини Володимирівни. 
 

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

256 061 623 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 061 623 100 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 

ХІV. З чотирнадцятого питання порядку денного 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:  
     1. Машкара Катерина Володимирівна; 
     2. Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED); 
     3. Лихоманов Андрій Анатолійович; 
     4. Брідня Гліб Ігорович; 
     5. Терещенко Алла Петрівна. 

 
ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ: 

 

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

отриманих кожним кандидатом 

1. Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера СТІЛ.УАН 
ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED) 

256 061 320 

2. Лихоманов Андрій Анатолійович  
 

256 061 320 



 

 

3. Брідня Гліб Ігорович 
 

256 061 320 

4. Терещенко Алла Петрівна  
 

256 061 320 

5. Машкара Катерина Володимирівна  
 

256 061 623 

 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні –  1212. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -  0. 
 

ХV. З п’ятнадцятого питання порядку денного 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства.  

2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплат-
ній основі. 

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

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

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

256 061 623 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 061 623 100 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 

ХVІ. З шістнадцятого питання порядку денного 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Внести наступні зміни до Статуту Товариства: 
(i)  після пункту 5.4. у статті 5 Статуту Товариства включити нові пункти 5.5. та 5.6. наступного змі-

сту: 
"5.5. Вимоги статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" не поширюються на Това-

риство. 
 5.6. Вимоги статей 652 і 653 Закону України "Про акціонерні товариства" не поширюються на 

Товариство.",  

у зв’язку із цим пункти 5.5. та 5.6. статті 5 Статуту Товариства відповідно вважати пунктами 5.7. та 
5.8.; 

(іі) підпункт 30 пункту 9.5. статті 9 Статуту Товариства виключити, у зв’язку із цим підпункт 31 пунк-
ту 9.5. статті 9 Статуту  Товариства відповідно вважати підпунктом 30; 

(ііі)  підпункт 36 пункту 9.6. статті 9 Статуту Товариства викласти у наступній редакції:  
"36) прийняття рішень щодо затвердження документів та виконання дій відповідно до вимог 

статті 66 Закону України "Про акціонерні товариства"; 
(iv)  підпункт 25 пункту 10.5. статті 10 Статуту Товариства викласти у наступній редакції:  
"25) виконує дії відповідно до вимог статті 66 Закону України "Про акціонерні товариства". 
2. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 
3. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту 

Товариства. 



 

 

4. Доручити Голові Правління Товариства самостійно або шляхом видачі довіреності іншій особі 
здійснити усі необхідні заходи, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в 
порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

 
Загальна кількість голосів акціонерів 257 432 804 

 
Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів від їх  
загальної кількості 

"ЗА" 
 

256 061 623 99,467 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості". 
 

ХVІІ. З сімнадцятого питання порядку денного 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій 
редакції та затвердити їх. 

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення 
про Наглядову раду Товариства.                    
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

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

256 061 623 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 061 623 100 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 

ХVІІІ. З вісімнадцятого питання порядку денного 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  

1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редак-
ції та затвердити їх. 

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення 
про Правління Товариства.                    

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

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

256 061 623 

 



 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 
 

256 061 623 100 

"ПРОТИ" 
 

0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 
 

0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

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

них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 
                 
 

Письмових скарг та заяв щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, 
пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", не отримано. 
 

Правління АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» 
 
 


