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І.  ВСТУП 

Консолідований звіт про управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕР-

ПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" включає звіт про управління Товариства 

та підприємств, які перебувають під контролем Товариства (її дочірніх підприємств). 

Контроль досягається тоді, коли Товариство має можливість керувати фінансовою 

та операційною політикою підприємства з метою отримання економічних вигід від 

його діяльності. 

Частка власності та право голосу Товариства в її дочірніх підприємствах ста-

ном на 31 грудня 2018 року представлені таким чином: 

 

№ 

з/п 
Найменування підприємства 

Ідентифікаційний 

код юридичної  

особи 

Місцезнаходження 

Розмір вкладу  

АТ "ІНТЕРПАЙП  

ДНІПРОВТОРМЕТ" 

грн. 

% статутного  

капіталу 

1. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАН-

СЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ"* 

32474002 

вул. А.Ліньова, 81а,  

м. Луганськ, Україна, 

91021 

3 250 478,00 100 

2. 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТА" 
14060626 

вул. Біологічна, 7,  

м. Харків, Україна, 

61030 

149 850,00 99,9 

 

* - АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" в 2014 році втратило контроль над управлін-

ням ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ", виробничі потужності якого розташовані та 

території проведення антитерористичної операцiї (з 01.05.2018 року – територія проведення 

операції Об'єднаних сил).  

Зазначені в таблиці підприємства є дочірніми підприємствами, які формують консо-

лідовану групу Товариства. 
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I.II. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ІН-

ТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» ЗА ЗВІТНИЙ РІК 

 

 Дiюча в Товариствi в 2018 році органiзацiйна структура управлiння передба-

чає централiзацiю функцiональних зв'язкiв, що забезпечує безперебiйну роботу ос-

новних підрозділів. У цих умовах кожна функцiональна служба являє собою ди-

намiчну структурну одиницю, що забезпечена кадрами вiдповiдної квалiфiкацiї, не-

обхiдними фiнансовими ресурсами, що дає змогу маневрувати в роботi та якiсно 

використовувати функцiональнi обов'язки з централiзованого обслуговування усiх 

основних підрозділів як одного цiлого виробництва.  

 

 

 



У 2018 році структура Управління мала наступний вигляд: 
 
 
 

Директор комерційний

 

 Директор з безпеки

 

Референт 

 

Голова Правління

 

Директор з виробництва

 

Директор з управління 

персоналом

 

Головний бухгалтер

 

Начальник 

Юридичного відділу 

 Начальник відділу 

інформатики

 

Начальник 

Господарського відділу 

 

ЗагальнІ збори акціонерів

 

Наглядова рада

 

Ревізійна комісія

 

 

 Начальник відділу 

промислової безпеки, 

ОП та НС

 

 Начальник відділу 

логістики

 

Головний технолог

 

Служба головного технолога

 

Служба директора

 з виробництва

Служба директора 

комерційного

 

Служба директора

з безпеки

Служба директора

 з управління персоналом

 

Служба головного 

бухгалтера
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АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» –  один з найбільших переробників мета-

лобрухту в Україні. Виробничі потужності підприємства мають можливість забезпечи-

ти переробку брухту в кількості 1350 тис. т. на рік. Основним споживачем продукції 

АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» є новий високотехнологічний електросталепла-

вильний комплекс - металургійний завод «ДНІПРОСТАЛЬ».. Товариство має розга-

лужену регіональну заготівельно-виробничу мережу цехів (Дніпро, Нікополь, Павло-

град, Житомир, Київ, Одеса, Полтава, Вінниця, Харьків). 

АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» (далі- Товариство) виробляє продукцію, 

придатну до використання як металургійну сировину відповідно до вимог національ-

ного стандарту ДСТУ 4121-2002, ТУ У 38.3-23365425-686:2013. 

Дiюча в Товариствi органiзацiйна структура управлiння передбачає цен-

тралiзацiю функцiональних зв'язкiв, що забезпечує безперебiйну роботу основних 

цехiв. У цих умовах кожна функцiональна служба являє собою динамiчну структурну 

одиницю, що забезпечена кадрами вiдповiдної квалiфiкацiї, необхiдними 

фiнансовими ресурсами, що дає змогу маневрувати в роботi та якiсно використову-

вати функцiональнi обов'язки з централiзованого обслуговування усiх основних цехiв 

як одного цiлого виробництва.  

Товариство має у своєму складi: 

1. Службу Голови Правлiння до складу якої входять: юридичний відділ; госпо-

дарчий відділ; охорони праці та навколишнього середовища, відділ логістики. 

Основними функціями служби  є забезпечення виконання правових, ор-

ганізаційно-технічних, санiтарно-гiгiєнiчних, соціально-економічних та лікувально-

профілактичних за-ходів, спрямованих на попередження нещасних випадків, про-

фесійних захворювань та аварій в процесі роботи; розробка та впровадження за-

ходів, спрямованих на удосконалення i розвиток соціальної інфраструктури, ор-

ганізація вивантаження та зберігання ТМЦ на складах ,Організація та планування 

перевезень металевого лома, забезпечення документарного супроводу процесу от-

римання транспортних послуг. 

2. Службу Головного технолога до складу якої, автотранспортний цех, сектор 

зв'язку, відділ інформатики, технічна група та вимірювальна лабораторія з 

радіаційного контролю. 

 

Функцiї служби: забезпечення безперебійної роботи по перевезенню вантажів 

та за-безпеченню Товариства брухтом; організація впровадження та розвиток су-
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часних iнформацiйних технологiй; забезпечення радiацiйного контролю сировини та 

готової про-дукцiї, а також метрологiчне забезпечення виробництва для пiдтримки 

дiючих i впроваджен-ня нових прогресивних технологiчних процессiв. 

 

3. Службу директора з виробництва до складу якої входять: Цех переробки 

брухту, виробничо-заготiвельнi цеха (ВЗЦ): Одеський ВЗЦ, Вiнницький ВЗЦ, Жито-

мирський ВЗЦ, Полтавський ВЗЦ, Київський ВЗЦ. Нiкопольський ВЗЦ, Павлоградсь-

кий ВЗЦ, та два цехи в м.Харькові. 

Функцiї служби: заготівля сировини та переробка металобрухту чорних металів 

та органiзацiя процессу планування контролю виробництва та відвантаження про-

дукції. 

4. Службу директора по технiчнму обслугованню до складу якої входять: вiддiл 

головного механiка, вiддiл головного енергетика, вiддiл головного електрика, ремонт-

но-аналiтичний вiддiл.  

Основними функцiями служби є забезпечення Товариства усiма видами енергiї, 

своєчасного ремонту електроустаткування, електроустановок, повiтряних та кабель-

них мереж. Реалiзацiя плану-графiку проведення ремонтно-будiвельних робiт згiдно 

до виробничої програми.  

6. Службу директора з персоналу до складу якої входять: вiддiл працi та зар-

плати; вiддiл кадрiв. 

Основними функцiями служби є удосконалення органiзацiйно-функцiональної 

струк-тури управлiння та штатного розкладу Товариства; забезпечення ефективного 

функцiонування процесiв укомплектування та пiдбору персоналу всiх пiдроздiлiв То-

варист-ва; аналiз ефективностi та удосконалення дiючої iнтегрованої системи оплати 

працi, форм та методiв мотивацiї персоналу.  

 

7. Службу комерцiйного директора до складу якої входять група по заготівлі си-

ровини (Дніпро), група по заготівлі сировини (регіони) і група супроводу заготівлі си-

ровини.  

Основними функцiями служби є органiзацiя та контроль забезпечення Това-

риства си-ровиною, здiйснення планувань щодо перевезень металобрухту. 

9. Службу головного бухгалтера до складу якої входить бухгалтерiя. 
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Основними функцiями служби є дотримання єдиних методологiчних основ ве-

дення бухгалтерського облiку; органiзацiя економiчної та фiнансової роботи в Това-

риствi. 

10. Службу директора з безпеки до складу якої входять: вiддiл монiторингу i 

аналiзу ринку; вiддiл оперативного контролю; контрольно-аналiтичний вiддiл; вiддiл 

охорони та ре-жиму; группа контролю технiчних засобiв; апарат директора з безпеки. 

 Основними функцiями служби є органiзацiя розробки та реалiзацiї комплексу 

заходiв iз забезпечення безпеки Товариства, правового забезпечення iнтересiв То-

вариства, ко-мерцiйної таємницi Товариства; виявлення i профiлактика можливих 

порушень безпеки. 

Стратегiя бiзнесу Товариства є забезпечення переробленим брухтом вироб-

ничих потреб основного споживача ТОВ «МЗ ДНІПРОСТАЛЬ» в кількості та строки 

такі, що дозволяють виробляти продукцію з найвищою ефективністю. Крім того важ-

ливою частиною Бізнес-стратегії є формування процесу управління запасами, вклю-

чаючи планування та й складування. На Товариствi послiдовно реалiзується стра-

тегiя технiчного та економiчного розвитку, яка направлена на пiдвищення якості про-

дукцiї. 

В 2018 році основним видом дiяльностi було заготівля металобрухту та по-

слуги з переробки давальницького металобрухту. 

Основне завдання Товариства – органiзацiя ефективної виробничо-

господарської дiяльностi з метою задоволення потреб основного споживача переро-

бленої сировини i створення вартостi для наших акцiонерiв. Для виконання цих за-

вдань необхiдно забезпечити:  

 - зниження витрат на виробництво продукцiї за рахунок рацiонального викори-

стання матерiальних, трудових, паливно-енергетичних i iнших видiв ресурсiв, засто-

сування енергозберiгаючих технологій, впровадження власного виробництва компле-

ктуючих для пакування труб;  

- пiдвищення ефективностi функцiонування Системи управлiння якiстю, Систе-

ми охорони навколишнього середовища, охорони праці, зростання рiвня трудової й 

технологiчної дисциплiни, посилення вимог по вхiдному контролю отриманої Товари-

ством сировини, матерiалiв та напiвфабрикатiв, а також по контролю якостi 

вiдвантажуваної продукцiї, вдосконалення органiзацiї i планування виробництва;  

- виконання заходiв щодо технiчного переозброєння виробництва та пiдтримки 

технiчного рiвня, модернiзацiї устаткування, упровадження прогресивних науково-
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технiчних розробок, освоєння нових видiв продукцiї з метою зростання якiсних показ-

никiв продукцiї, що випускається, пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї i 

розширення ринкiв збуту; 

- пiдвищення продуктивностi працi за рахунок упровадження кращих практик, 

залучення свiтового досвiду, уніфікації та централізації процесів;  

- вживання заходів, спрямованих на задоволення зростаючих потреб клієнтів в 

частині презентабельності продукції; 

-   застосування індивідуального підходу до кожного клієнта; 

-  пошук варіантів закупівлі основної сировини на більш вигідних умовах. 

ІIІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАВОДУ 

 

За фактом 2018 року  

детальна інформація з реалізації продукції наведена у таблиці нижче: 

 

 Інформація про прибуток або збиток, а також узгодження відповідних показників зві-
тних сегментів із показниками Товариства надаються у нижче наведених таблицях. 

 

 Дохід від реалізації сегмента   Собівартість сегмента 

 2018 

 

2017 

 

  2018 2017 

Реалізації від переробки 

металобрухту  

386 967 1 228 208   324 107 1 205 245 

Реалізації товарів 6 007 820 3 302 484   5 974 786 3 263 952 

Інше 17 883 170 736   14 978 103 662 

Всього  6 412 670 4 701 428   6 313 871 4 572 859 

  

 

Прибуток сегмента до оподат-

кування 

 2018 2017 

Реалізації від переробки металобрухту 62 860 23 963 

Реалізації товарів 33 034 37 532 

Інше 2 905 67 074 

Всього  98 799 128 569 

   
Нерозподілені корпоративні витрати (85 132) (68 204) 
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Інші операційні доходи/витрати, чисті (23 836) (30 556) 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності (10 169) 29 809 

Фінансові витрати/доходи, чисті  (5 822)  (5 696) 

Інші  доходи/витрати, чисті (287) 10 

Прибуток (збиток)  до оподаткування (16 278) 24 123 

 

 

 

Слід зазначити, що не зважаючи на жорстку конкуренцію на світових ринках, 

нестабільну політичну та економічну ситуацію в країні, підприємство постійно розро-

бляє і впроваджує заходи, спрямовані на скорочення витрат і зменшення собівартості 

продукції. 

IV. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. ПОКАЗ-

НИКИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

Фінансовий результат підприємства у 2018 році 
 

З урахуванням інших операційних доходів та інших операційних витрат фінан-

совим результатом від операційної діяльності був збиток у розмірі 10 169 тис.грн, 

разом з фінансовими витратами збиток склав 16 278 тис. грн. 

Чистий фінансовий результат підприємства за 2018 рік (враховуючи витрати з 

податку на прибуток) склав збиток у розмірі 20 618 тис.грн. 

 
Структура активів пiдприємства у 2018 році мала наступний вигляд: 

     

Показники 

Абсолютні величини Зміни 

на початок 

року, тис. 

грн 

на кінець 

року, тис. 

грн 

в абсолют-

них величи-

нах,  в тис. 

грн 

в відносних 

величинах 

(%),  в тис. 

грн 

Необоротні ак- 204 893 222 419 17 526 8,55% 
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тиви 

Оборотні активи 311 667 352 444 40 777 13,08% 

Разом: 516 560 574 863 58 303 11,29% 

      
 

 

Структура пасивів підприємства у 2018 році мала наступний вигляд: 

 

     

Показники 

Абсолютні величини Зміни 

на поча-

ток року, 

тис. грн 

на кінець 

року, тис. 

грн 

в абсолют-

них величи-

нах,  в тис. 

грн 

в відносних 

величинах 

(%),  в тис. 

грн 

Власний капітал 174 181 152 185 -21 996 -12,63% 

Довгострокові зобов'язання і забез-

печення 
33 460 7 659 -25 801 -77,11% 

Поточні зобов'язання і забезпечення 308 919 415 019 106 100 34,35% 

Разом: 516 560 574 863 58 303 11,29% 

 

На звітну дату валюта балансу в порівняні з початком року збільшилася на  

58 303 тис. грн і склала 574 863 тис. грн. При цьому відбулися зміни в структурі бала-

нсу. 

Аналіз структури активу балансу показав, що відбулося збільшення величини 

необоротних активів на 17 526 тис.грн. Такі зміни відбулися, в основному, внаслідок 

зростання відстрочених податкових  активів на 9029 тис. грн., а також у збільшені 

незавершиних капітальних інвестицій на 5 878 тис. грн. Також мало місце зростання 

оборотних активів на 40 777 тис. грн за рахунок збільшення виробничих запасів на 

7 061  тис.грн, товарів на 3632 тис. грн. Також значно зросла дебіторська заборго-

ванність за виданими авансами на 40 100 тис. грн. 
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У пасиві відзначається зменшення власного капіталу на суму 21 996 тис. грн (за 

рахунок того, що Товариство отримало збиток у 2018 році). Поточні зобов'язання і 

забезпечення мали тенденцію до збільшення на 106 100 тис. грн, в основному за 

рахунок зростання поточної кредиторської заборгованності на 54 657 тис. грн. та по-

точної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями на 27 193 

тис. грн.. 

Мета Товариства полягає в підтримці безперервності та гнучкості фінансування 

її операційної діяльності шляхом залучення кредитних ресурсів та використання пра-

ва відстрочки платежу постачальникам. Товариство аналізує строк своїх активів і 

строки платежів за своїми зобов'язанням і планує свою ліквідність в залежності від 

очікуваних надходжень від погашення фінансових інструментів. 

У разі недостатньої або надмірної ліквідності Товариство перерозподіляє ресу-

рси для досягнення оптимального фінансування своєї діяльності. 

Основними джерелами фінансування Товариства були грошові потоки від опе-

раційної діяльності. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визначити частку короткострокових 

зобов'язань, яку підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати 

дебіторської заборгованості та реалізації інших активів. 

 2018          2017 

Гроші та їх еквіваленти 229 2081 

Поточні зобов’язання і забезпечення 415 019 308 919  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0006 0,0067 

У 2018 році коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився і становить 0,0006 (у 

2017 році відповідно 0,0067). 

Хотілося б відзначити, що достовірність фінансової звітності підприємства за 

2018 рік підтверджена звітом незалежного аудитора – ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

"ХАРКІВ".  

V. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

Усвідомлюючи, що виробнича діяльність підприємства пов’язана з певним не-

гативним впливом на навколишнє середовище, підприємство бере на себе зо-

бов’язання постійно зменшувати цей вплив.  
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До екологічного законодавства, яке поширюється на діяльність  АТ 

"IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", належать Закони України: "Про 

охорону навколишньої природного середовища", "Про охорону атмосферного повіт-

ря", "Про відходи", "Про використання ядерної енергії i радіаційної безпеки", "Про 

забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення", Водний ко-

декс, Земельний кодекс та інша нормативні документи, Державні санітарні норми i 

правила, Державні стандарти України.  

Систематичний контроль екологічного стану як на підприємстві, так i в межах 

санітарно-захисної зони проводиться відомчою комплексною санітарно-технічною 

лабораторією (ДУ "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Держса-

непiдслужби України"), атестованою для цих цілей органами Держсанепiдемнагляду, 

Мiнекологiї i Держстандарту. Лабораторія проводить моніторинг навколишнього се-

редовища по параметрах хімічних i фізичних впливів виробництва. Лабораторія за-

безпечена сучасними приладами контролю, методичними матеріалами. Фахівці 

служби охорони навколишнього середовища мають досвід роботи i відповідну осві-

ту.  

Діяльність підприємства в основному відповідає екологічному законодавству.  

На підприємстві існують 71 джерело викидів. Джерела, що вимагають осна-

щення пилогазоочисними спорудами, відсутні.  

На підприємстві діє система збору, вивозу виробничих i побутових відходів. Ві-

дходи вивозяться i складуються на спеціалізованих полігонах, що мають відповідний 

дозвіл.  

Усі цехи пiдприємства мають обладнанi при цеховi площадки для тимчасового 

зберiгання промислових вiдходiв, якi збираються в спецтару для зручностi транспор-

тування.  

На пiдприємствi працює система збору вiдпрацьованих олив, що ре-

алiзовуються на спецiалiзоване пiдприємство на переробку.  

Згідно iз Законом України "Про відходи" на підприємстві розроблена технічні 

паспорти та реєстрові карти на відходи. На усі види діяльності отримано дозволи 

санітарних органів i органів екобезпеки.  

Підприємство має на всі напрямки екологічного впливу дозвільні документи пе-

редбачені чинним законодавством.  
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Щорічно відповідно до законодавства України АТ "IНТЕРПАЙП 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" надає органам державної i виконавчої влади 

статзвiтнiсть, у якій відображається інформація про обсяги викидів, переробку, чи 

знешкодження поховання відходів.  

Підприємство регулярно здійснює перерахування екологічних платежів.  

Загальну технологічну політику та координацію по охорона навколишнього се-

редовища на АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" здійснює началь-

ник відділу з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.  

Також на Товариство поширюється наступне екологічне законодавство: 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12. 2001 року № 1655 "Про за-

твердження порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного по-

вітря"; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 року № 1360 "Про за-

твердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації 

відходів". 

Товариство має дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами від Департаменту екології та природних ресурсів Дніпро-

петровської облдержадміністрації. 

Збитки від викидів забруднюючих речовин в атмосферу приймаються такими, 

що визначаються як плата за забруднення навколишнього середовища. 

 

VI. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 

Кадрова політика 

Облікова чисельність працівників підприємства на 31.12.2018 р.:  

Середньооблікова чисельність персоналу Товариства 

по категоріям згідно наведена у таблиці нижче за 2018 

та 2017 роки:     

  2018 2017 

Робочі 336 319 
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Керівники 68 65 

Фахівці 102 100 

Разом середня кількість працівників  506 484 

 

В 2018 році органiзацiя оплати працi як і впопередні роки спрямована на забез-

печення винагороди працiвникiв за працю, залежно вiд складностi та умов викону-

ваної роботи, професiйно-дiлових якостей, результатів праці i господарської 

дiяльностi структурного пiдроздiлу, у яких робiтники безпосередньо працюють. 

 З метою мотиваціі персоналу постiйно ведеться аналiз діючих систем оплати 

праці: 

 - перегляд на Кар'єрнному Комітеті Товариства посадових окладів, персона-

льних (регіональних) надбавок за високу ефективність (продуктивності) праці, регу-

лярним досягненням (протягом 1 року) планових показників роботи, згідно карти 

преміювання для даної посади (професії), освоєння других і суміжних професій для 

утримання висококваліфікованих фахівців і т.д .;  

 

- з метою мотивації робітників ЦПБ до збільшення обясгів переробки брухту 

було запровадженно показник з розрахунку продуктивності (якщо показник переви-

щує 125% то працівник отримує максимальний % премии за поточний період) згідно 

Положення про загальні умови оплати праці та преміювання співробітників 

АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ», яке регламентує нарахування 

та виплату премій та заохочень; 

- додаткове преміювання за результати праці вантажникам ЦПБ за зачистку ва-

гонів сверхнорми, що регулюється Положення про загальні умови оплати праці та 

преміювання співробітників АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ». 

 

Охорона праці та безпека 

 

Колектив Товариства усвідомлює важливість охорони здоров'я і людського 

життя і вважає своїм обов'язком вести постійне поліпшення стану промислової без-

пеки та охорони здоров'я на заводі. 
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На підприємстві АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" створе-

ний відділ промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища. Роз-

роблена та функціонує система управління охороною праці. Розроблені та затвер-

джені Положення, посадові інструкції на посадових осіб, інструкції з охорони праці 

по професіям та видам робіт. 

 Функції служби охорони праці:  

    1. Розроблення спільно з іншими  підрозділами  підприємства комплексних  

заходів  для  досягнення  встановлених  нормативів та підвищення  існуючого  рівня  

охорони   праці,   планів,   програм поліпшення   умов   праці,  запобігання  виробни-

чому  травматизму, професійним   захворюванням,   надання    організаційно-

методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.  

     2.  Підготовка  проектів  наказів  (розпоряджень)  з питань охорони  праці  і  

внесення їх на розгляд роботодавцю. 

     3. Проведення спільно з  представниками  інших  структурних підрозділів   і   

за   участю   представників  професійної  спілки підприємства  або,  за  її  відсутнос-

ті,  уповноважених  найманими працівниками  осіб  з  питань  охорони  праці переві-

рок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.  

     4. Складання звітності з  охорони  праці  за  встановленими формами.  

     5. Проведення   з   працівниками  вступного  інструктажу  з питань охорони 

праці. 

    6. Ведення обліку та проведення аналізу причин  виробничого травматизму,   

професійних  захворювань,  аварій  на  виробництві, заподіяної ними шкоди. 

     7. Забезпечення   належного   оформлення    і    зберігання документації  з 

питань охорони праці,  а також своєчасної передачі її до  архіву  для  тривалого  

зберігання  згідно  з  установленим порядком.  

     8. Складання  за участю керівників підрозділів підприємства переліків про-

фесій,  посад і видів  робіт,  на  які  повинні  бути розроблені інструкції з охорони 

(безпеки) праці,  що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під 

час їх розроблення.  

    9. Інформування працівників  про  основні  вимоги  законів, інших норматив-

но-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.  

     10. Розгляд: 
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     питань про  підтвердження  наявності  небезпечної  виробничої ситуації,  що 

стала  причиною  відмови  працівника  від  виконання дорученої    роботи,   відповід-

но   до   законодавства   (у   разі необхідності); 

     листів, заяв,  скарг працівників підприємства,  що стосуються питань додер-

жання законодавства про охорону праці.  

    11. Організація: 

     забезпечення   підрозділів   нормативно-правовими   актами  з охорони  

праці  та  актами  з  охорони  праці,  що  діють  в межах підприємства,  посібниками,  

навчальними матеріалами з цих питань;  

     роботи кабінету з  охорони  праці,  підготовки  інформаційних стендів, кутків 

з охорони праці тощо; 

     нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці; 

     пропаганди з    питань    охорони   праці   з   використанням інформаційних 

засобів.  

    12. Участь у: 

     розслідуванні  нещасних  випадків, професійних захворювань та аварій   на   

виробництві   відповідно   до   Порядку   проведення розслідування  та  ведення  об-

ліку  нещасних випадків, професійних захворювань  і  аварій  на  виробництві     

складанні  санітарно-гігієнічної  характеристики  умов  праці працівників,  які  прохо-

дять обстеження щодо наявності професійних захворювань  (отруєнь);   

     проведенні внутрішнього  аудиту  охорони  праці  та атестації робочих місць 

на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; 

     роботі комісій  з   приймання   в   експлуатацію   закінчених будівництвом, 

реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-

культурного призначення, відремонтованого або   модернізованого  устаткування  в  

частині  дотримання  вимог охорони (безпеки) праці; 

     розробленні  положень,  інструкцій,  розділу  "Охорона праці" колективного  

договору, інших актів  з охорони (безпеки) праці, що діють  у межах підприємства;  

     складанні переліків  професій  і  посад,   згідно   з   якими працівники  повин-

ні  проходити  обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди; 

     організації навчання з питань охорони праці; 
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     роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.  

    13. Забезпечення   організаційної   підтримки    (в    разі наявності) роботи 

комісії з питань охорони праці підприємства.  

     14. Контроль за: 

     виконанням  заходів,  передбачених  програмами,  планами щодо поліпшен-

ня стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором 

та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних   випадків   і   професій-

них  захворювань  та  аварій  на виробництві;   

     проведенням ідентифікації та декларуванням  безпеки  об'єктів підвищеної 

небезпеки; 

     наявністю  в  структурних  підрозділах  інструкцій  з охорони праці згідно з 

переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням  в  них  змін   своє-

часним проведенням  необхідних  випробувань  і  технічних оглядів устаткування; 

     станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем; 

     своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці,  всіх видів ін-

структажу з охорони праці; 

     забезпеченням працівників   відповідно    до    законодавства спецодягом,  

спецвзуттям  та  іншими  засобами  індивідуального та колективного захисту, мий-

ними та знешкоджувальними засобами; 

     організацією зберігання,  прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання 

і ремонту спеціального одягу,  спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту; 

     санітарно-гігієнічними і     санітарно-побутовими     умовами працівників згід-

но з нормативно-правовими актами; 

     своєчасним   і   правильним   наданням  працівникам  пільг  і компенсацій  за  

важкі  та  шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним  хар-

чуванням,  молоком  або рівноцінними йому  харчовими  продуктами,  газованою  

солоною  водою,  наданням оплачуваних    перерв   санітарно-оздоровчого   призна-

чення   тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору; 

     дотриманням у   належному    безпечному    стані    території підприємства, 

внутрішніх доріг та пішохідних доріжок; 
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     організацією  робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охо-

рони праці; 

     використанням   цільових   коштів,  виділених  для  виконання комплексних  

заходів  для  досягнення  встановлених  нормативів та підвищення існуючого рівня 

охорони праці; 

     застосуванням  праці  жінок,  інвалідів  і  осіб, молодших 18 років, відповідно 

до законодавства; 

     виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охоро-

ною праці та поданням страхового експерта з охорони праці; 

     проведенням  попередніх  (під  час  прийняття  на  роботу)  і періодичних  

(протягом  трудової  діяльності)   медичних   оглядів працівників,  зайнятих на важ-

ких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними  умовами праці або таких, де є 

потреба у професійному доборі, щорічних  обов'язкових  медичних  оглядів  осіб  

віком  до 21 року. 

АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" має всі необхідні дозволи 

на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

 

Навчання та освіта персоналу 

 

З метою забезпечення цехів і служб заводу кваліфікованим і компетентним пе-

рсоналом Службою директора з управління персоналом проводилася робота по 

професійно-технічному навчанню і розвитку персоналу підприємства. В рамках 

стратегії напрямків розвитків підприємства і забезпечення продуктивної зайнятості 

працівників була розроблена відповідна програма з навчання та розвитку персона-

лу, відповідно до затвердженого плану-потребою професійного навчання персоналу 

підприємства на 2018 рік. 

Реалізація програми за підсумками 2018 року виглядає наступним чином: 

 

№ 

п/п 
Види форми навчання Факт 

2018 р., 
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чол. 

1 Професійне навчання робітників: 47 

1.1 Перепідготовка 40 

1.2 Друга професія 7 

2 Підвищення кваліфікації робітників: 71 

2.1 Курси цільового призначення 71 

3 Підвищення кваліфікації РСС: 135 

 

У тому числі по цехах: 

 

 

 ПЗЦ 

  

Перепідготовка,         

ВП 
КЦП РСС 

План 

рік 

Вик-но 

ПП 

Вик-но  

СП 

План 

рік 
Вик-но План рік Вик-но 

Дніпро 32 30 4 44 45 86 84 

Київ 2 2  1 1 13 13 

Житомир 2 2  6 6 2 2 

Полтава 1 1    8 8 

Вінниця 1 1  5 5 7 7 

Одеса 2 1 1 4 4 7 7 

Нікополь 2 1 1 4 4 5 5 

Полтава 3 2 1 6 6 9 9 

РАЗОМ 45 40 7 70 71 137 135 

 

У 2018 році пройшли перепідготовку з метою оволодіння новою професією 40 

чол., в тому числі: водії навантажувача, газорізальники, пресувальники брухту та 

відходів металу. 
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Для розширення зон обслуговування і раціонального використання трудового 

ресурсу пройшли перепідготовку з метою отримання суміжних і других професій 7 

чол., в тому числі: газорізальник, електрогазозварювальник, стропальник. 

Заходи по боротьбі з корупцією та хабарництвом 

 

АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» переконане в тому, що одним з найважливіших 

умов сталого розвитку бізнесу є суворе дотримання чинного законодавства, що рег-

ламентує питання протидії корупції. 

Товариство заявляє про категоричне неприйняття нечесних і протизаконних спосо-

бів ведення бізнесу і добровільно приймає на себе зобов'язання в області профілак-

тики і попередження корупції, рекомендовані українськими, зарубіжними та міжнаро-

дними органами і організаціями. 

 

VII. РИЗИКИ 

 

Стратегічною метою підприємства є диверсифікація географічної присутності і про-

дуктового портфеля з метою завоювання більшої частки локальних і глобальних ри-

нків з метою нівелювання ринкового ризику. Основними фінансовими інструментами 

є торгова дебіторська і кредиторська заборгованості, процентні позики, гроші та їх 

еквіваленти. Метою даних фінансових інструментів є фінансування операційної дія-

льності. Ризиками, які виникають у зв'язку з зазначеними вище фінансовими інстру-

ментами, є слідкуючі ризики. 

 

Ризик зміни відсоткових ставок 

Ризик зміни відсоткових ставок представляє собою ризик того, що фінансові 

результати Товариства зазнають несприятливого впливу від зміни плаваючих відсо-

ткових ставок. Товариство не використовує будь-яких похідних фінансових інстру-

ментів для управління своїм ризиком зміни відсоткових ставок, оскільки усі фінансові 

активи та зобов’язання Товариства мають фіксовані ставки. 

Кредитний ризик  

Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути 

значна концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів та коротко-
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строкових депозитів, інвестицій наявних для продажу, дебіторської заборгованості а 

також інших фінансових активів. 

Грошові кошти та короткострокові депозити Товариства, в основному, збері-

гаються у надійних банках, що розташовані в Україні. 

Дебіторська заборгованість відображені за вирахуванням резерву. Керівницт-

во має кредитну політику та контролює суму кредитного ризику на постійній основі. 

Оцінка кредитного ризику проводиться по відношенню до всіх клієнтів, яким потрібні 

кредитні умови, що перевищують певну суму. Більшість продажів Товариства здійс-

нюється надійним покупцям з відповідною кредитною історією або зі 100% перед-

платою. 

Товариство сформувало у повному обсязі резерв на покриття збитків від зне-

цінення для усієї торгової дебіторської заборгованості понад 365 днів, оскільки істо-

ричний досвід свідчить, що торгова дебіторська заборгованість, прострочена більше 

ніж на 365 днів, звичайно є безнадійною. Товариство не утримує будь-якого забез-

печення стосовно цих непогашених залишків. 

Резерв за грошовими коштами та їх еквівалентами, розміщеними в банках, та 

іншими банківськими вкладами, визначається с урахуванням оцінки кредитного ри-

зику Товариством на звітну дату та контрактного строку дії фінансового інструменту.  

 Якщо станом на звітну дату Товариство не визначило значного зростання 

кредитного ризику за банківськими розміщеннями з моменту первісного визнання, то 

резерв під очікувані збитки визначається виходячи з 12-місячних очікуваних збитків. 

У разі значного зростання кредитного ризику резерв під очікувані збитки визначаєть-

ся виходячи з очікуваних збитків протягом усього періоду існування активу. 

Для розрахунку резерву грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених в бан-

ках, та інших банківських вкладів, Товариство визначає рейтинг банку, використову-

ючи інформацію щодо індивідуальних рейтингів банків, що публікуються провідними 

рейтинговими агентствами у вільному доступі (Standard&Poor`s, Moody`s, Fitch). При 

наявності більш ніж одного індивідуального  рейтингу, обирається найнижчий рей-

тинг. При відсутності у банку індивідуального рейтингу він обирається на рівні не 

вище суверенного рейтингу України.  Після визначення рейтингу банку на звітну да-

ту за допомогою перехідної таблиці щодо середніх значень ймовірності дефолту 

контрагентів, що публікується агентством Standard&Poor`s або іншими міжнародни-

ми рейтинговими агентствами у вільному доступі, використовується значення ймові-

рності дефолту, як відсотку для нарахування резерву за активом (за необхідності 

зважуючи отриманий коефіцієнт резервування на термін фінансового активу).  

Моніторинг та аналіз кредитного ризику Товариства проводиться індивідуаль-

но по кожному випадку. Керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик нале-

жним чином відображено у резерві зменшення вартості, що обліковується як змен-

шення активів. 
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Ризик управління капіталом 

Метою управління капіталом Товариства є збереження можливості продовжу-

вати безперервну діяльність Товариства в майбутньому для забезпечення прибутку 

акціонерам і користі іншим зацікавленим сторонам, а також забезпечення фінансу-

вання операційної діяльності, капітальних вкладень та стратегії розвитку Товарист-

ва. Політика Товариства стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і 

підтримку оптимальної структури капіталу. 

Структура капіталу Товариства включає в себе власний капітал, який включає 

статутний капітал (Примітка 16), додатковий вкладений капітал (Примітка 16), резе-

рвний капітал та нерозподілений прибуток. 

Товариство проводить аналіз капіталу застосовуючи коефіцієнт фінансування, 

який розраховується як сума зобов'язань Товариства поділена на загальну суму 

власного капіталу і характеризує залежність Товариства від залучених засобів. 

 2018 2017 

Інші довгострокові зобов'язання                                                 7 659 33 460 

Торгова та інша кредиторська заборгованість                           415 019 308 919 

Разом зобов'язання 422 678 342 379 

Власний капітал                                                                             152 185  174 181  

Коефіцієнт структури капіталу (фінансу-

вання) 
2,8 2,0 

Товариство також проводить аналіз капіталу застосовуючи коефіцієнт плато-

спроможності, який розраховується як сума чистих зобов'язань поділена на загальну 

суму капіталу та чистих зобов'язань. За політикою Товариства коефіцієнт плато-

спроможності має підтримуватись на рівні від 25 до 40. 

До чистих зобов'язань Товариства включаються торгова та інша кредиторська 

заборгованість за вирахуванням грошових коштів та короткострокових депозитів. 

Керівництво Товариства регулярно здійснює моніторинг структури капіталу і 

може змінювати політику управління капіталом та цілі, в залежності від економічного 

середовища, настроїв ринку і стратегії розвитку. 

 2018 2017 

Інші довгострокові зобов'язання 7 659 33 460 

Торгова та інша кредиторська заборгованість 415 019 308 919 
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Мінус грошові кошти та короткострокові депози-

ти  

(229) (2 081) 

Чисті зобов'язання 422 449 340 298 

Власний капітал (Чисті активи) 152 185 174 181 

Капітал і чисті зобов'язання 574 634 514 479 

Коефіцієнт платоспроможності 0,74 0,66 

 

 

  

VIII. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ 

 

 

У 2018 році на АТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» реалізовувався наступний 

інвестиційний проект: 

 

1. «Будівництво внутрішнього трубопроводу газоподібного кисню і орен-

да нової кріогенної ємності для зберігання рідкого кисню» 

Суть проекту: 

В рамках проекту була взята в оренду нова криогенна ємність та збудована но-

ва мережа внутрішнього трубопроводу газоподібного кисню для забезпечення кис-

нем з належним тиском та заданими витратами постів газової різки металу. Цим за-

ходом була надана можливість газорізникам збільшити об’єм переробки негабарит-

ного брухту та порізки більше товстого брухту. Цим проектом було вирішено питання 

безпечного використання трубопроводу та ємностей, в яких закінчувався срок вико-

ристання, що могло привести до аварійної зупинки та забороні на експлуатацію. Бю-

джет проекту склав майже 2 млн. грн без ПДВ. 
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IX. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

 

9.1. Інформація про фінансові інвестиції АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" у 

цінні папери інших підприємств:  
 

№ 

з/п 
Найменування підприємства 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Місцезнаходження 

Розмір вкладу  

АТ "ІНТЕРПАЙП  

ДНІПРОВТОРМЕТ" 

грн. 

% статутного  

капіталу 

1. 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "БУДГІДРАВЛІКА" 
05790352 

вул. Мельницька, 28 А,  

м. Одеса,  

Україна, 65005 

140 187,00 0,83 

2. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧ-

МАШ" 

19277566 

вул. Петропавлiвська, 34,  

м. Переяслав-

Хмельницький, Україна, 

08401 

261 805,83 1,838 

3. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ВТОРИННI РЕ-

СУРСИ" 

24714951 

вул. Виставочна, 2Г,  

м. Кропивницький,  

Україна, 25014 

1 924,50 0,045 

4. 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ПIВДЕННИЙ 

РАДIОЗАВОД" 

14313949 

вул. Залiзнична, 5,  

м. Жовтi Води,  

Україна, 52208 

171 594,38 0,865 

 

9.2. Інформація про фінансові інвестиції АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" в дочір-

ні підприємства:  
 

№ 

з/п 
Найменування підприємства 

Ідентифікаційний 

код юридичної  

особи 

Місцезнаходження 

Розмір вкладу  

АТ "ІНТЕРПАЙП  

ДНІПРОВТОРМЕТ" 

грн. 

% статутного  

капіталу 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАН-

32474002 
вул. А.Ліньова, 81а,  

м. Луганськ, Україна, 

3 250 478,00 100 
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СЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ"* 91021 

2. 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТА" 
14060626 

вул. Біологічна, 7,  

м. Харків, Україна, 

61030 

149 850,00 99,9 

 

* - АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" в 2014 році втратило контроль над управлін-

ням ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ", виробничі потужності якого розташовані та 

тимчасово неконтрольованій території.  

 

9.3. Фінансові інвестиції АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" в асоційовані підприєм-

ства відсутні.  

 

 

X. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Основними напрямками перспективного розвитку Товариства є: 

• зниження витрат на виробництво, 

• впровадження нової техніки і технології. 

 По зниженню витрат на виробництво впроваджується, встановлення приладів конт-

ролю витрат енергоресурсів та контролю роботи обладнання. 

 

 

XI. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

11.1. інформація щодо органів управління, їх складу та повноважень, 

стратегії корпоративного управління: 

Управління АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" (надалі – Товариство) і контроль за 

його діяльністю здійснюють: 

- загальні збори;  

- Наглядова рада; 

- Правління; 

- Ревізійна комісія.  
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Управління дочірніми підприємствами, які формують консолідовану групу Товариства 

і контроль за їх діяльністю здійснюють: 

- загальні збори учасників;  

- Директор; 

- Ревізійна комісія.  

 

Загальні збори є вищим органом Товариства.  

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, 

що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством або Статутом То-

вариства. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-

яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або Статутом, для 

його вирішення загальними зборами.  

До виключної компетенції загальних зборів належить: 

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 

2) внесення змін до Статуту Товариства;  

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;  

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;  

5) прийняття рішення про розміщення акцій;  

6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в 

акції; 

7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 

8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;  

9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;  

10) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну 

комісію Товариства, а також внесення змін до них; 

11) затвердження річного звіту Товариства;  

12) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його ро-

згляду; 

13) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;  

14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами 

його розгляду; 

15) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним 

законодавством; 
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16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків 

обов’язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством; 

17) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на прид-

бання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 

18) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чин-

ним законодавством;  

19) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;  

20) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових догово-

рів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 

членами Наглядової ради;  

21) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за ви-

нятком випадків, встановлених чинним законодавством;  

22) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення 

їх повноважень;  

23) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;  

24) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повнова-

жень;  

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про 

попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 

70 Закону України "Про акціонерні товариства";  

26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованіс-

тю, якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або ринкова 

вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків 

вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо То-

вариству належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, і 

приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із 

змінами прав його акціонерів;  

28) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, за-

твердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що за-

лишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 

29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, 

звіту Ревізійної комісії;  

30) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;  

31) обрання комісії з припинення Товариства. 
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Повноваження з вирішення питань що належать до виключної компетенції загальних 

зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.  

До компетенції загальних зборів також належить: 

1) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядо-

вої ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства; 

2) затвердження щорічних лімітів надання Товариством фінансових або майнових 

порук по зобов’язанням третіх осіб; 

3) затвердження загальних параметрів застави майна Товариства, зокрема, переліку 

основних засобів Товариства, заборонених до застави, коефіцієнту покриття застави, термі-

ну застави тощо; 

4) затвердження укладення Товариством договорів про надання послуг консульта-

ційного характеру у випадках, коли вартість послуг, що надаються Товариству за договором, 

перевищує 15 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті; 

5) затвердження укладення Товариством договорів купівлі-продажу товарів, робіт 

або послуг, що не мають відношення до господарської діяльності Товариства, у випадках, 

коли загальний розмір зобов’язань, що виникають у Товариства за таким договором чи кіль-

кома пов’язаними договорами, перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в 

іноземній валюті; 

6) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 

що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, об-

рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної 

комісії;  

7) затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, 

перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або роз-

подільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до чинного законодав-

ства; 

8) прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до Статуту 

віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради чи Правління Товариства, у випа-

дку включення таких питань до порядку денного загальних зборів. 

Загальні збори Товариства діють на підставі Статуту Товариства та Положення про зага-

льні збори Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства від 20 

грудня 2019 року (протокол №35). 

 

  

Вищим органом дочірніх підприємств, які формують консолідовану групу Товариства 

є Загальні збори учасників, які складаються з учасників товариства або призначених ними 

представників.  
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Загальні збори учасників мають право приймати рішення по будь-яких питаннях дія-

льності товариства.  

До виключної компетенції Загальних зборів учасників дочірніх підприємств, які фор-

мують консолідовану групу Товариства відноситься: 

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і 

звітів про їх виконання; 

б) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного 

капіталу; 

в) утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства; 

г) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та ви-

значення повноважень відповідних контрольних органів; 

д) затвердження річних звітів (в тому числі затвердження річної фінансової звітнос-

ті) та бухгалтерських балансів Товариства, та його дочірніх підприємств, філій, представ-

ництв, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку 

та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) та визначення порядку покриття збитків; 

е) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представ-

ництв, затвердження їх статутів та положень про них; 

є) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника; 

ж) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкла-

дів; 

з) виключення Учасника із Товариства; 

и) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквіда-

ційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 

і) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасників для представлення 

інтересів учасників у випадках, передбачених законом. 

 

До компетенції Загальних зборів учасників ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОР-

МЕТ" відноситься: 

а) надання попередньої згоди Директору на укладення Товариством кредитних до-

говорів, договорів поруки та договорів застави майна, що належить Товариству; 

б) надання попередньої згоди Директору на укладення Товариством договорів 

(угод) на суму, що перевищує 50 000 гривень; 

в) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб 

Товариства; 
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г) затвердження системи оплати праці, трудового розпорядку, правил, процедур та 

інших внутрішніх документів Товариства; 

д) затвердження організаційної структури Товариства; 

е) визначення умов оплати праці Директора та інших посадових осіб Товариства, йо-

го дочірніх підприємств, філій та представництв; 

є) призначення, звільнення, визначення умов оплати праці заступників Директора, 

директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників 

структурних підрозділів Товариства;  

ж) затвердження порядку утворення фондів Товариства; 

з) управління та розпорядження корпоративними правами, належними Товариству, в 

тому числі вирішення питання про придбання Товариством корпоративних прав, а також їх 

відчуження. 

 

До компетенції Загальних зборів учасників ТОВ "МЕТА" відноситься: 

а) надання попередньої згоди Директору на укладення Товариством кредитних до-

говорів, договорів поруки та договорів застави майна, що належить Товариству; 

б) надання попередньої згоди Директору на укладення Товариством договорів 

(угод): 

- договорів (угод) купівлі-продажу (поставки) металобрухту на суму, що перевищує 10 

000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок; 

- інших господарських договорів (угод) на суму, що перевищує 300 000,00 (триста ти-

сяч) гривень 00 коп. 

в) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб 

Товариства; 

г) затвердження системи оплати праці, трудового розпорядку, правил, процедур та 

інших внутрішніх документів Товариства; 

д) затвердження організаційної структури Товариства; 

е) визначення умов оплати праці Директора та інших посадових осіб Товариства, йо-

го дочірніх підприємств, філій та представництв; 

є) призначення, звільнення, визначення умов оплати праці заступників Директора, 

директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників 

структурних підрозділів Товариства;  

ж) затвердження порядку утворення фондів Товариства; 
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з) управління та розпорядження корпоративними правами, належними Товариству, в 

тому числі вирішення питання про придбання Товариством корпоративних прав, а також їх 

відчуження. 

 

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акці-

онерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює 

управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. 

Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб. До складу Наглядової ради входять Го-

лова, заступник Голови та члени Наглядової ради. Станом на 31 грудня 2018 року до складу 

Наглядової ради Товариства входять: 

1. Храйбе Фаді Зейнович - Голова Наглядової ради - представник акціонера "ІНТЕР-

ПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); 

2. Лихоманов Андрій Анатолійович – член Наглядової ради;  

3. Брідня Гліб Ігорович – член Наглядової ради; 

4. Машкара Катерина Володимирівна – член Наглядової ради; 

5. Терещенко Алла Петрівна – член Наглядової ради. 

 

Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства та Положення про На-

глядову раду Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства від 20 

грудня 2018 року (протокол №35).  

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законо-

давством та Статутом Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється  діяльність Товариства, 

крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про ак-

ціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження 

Правлінню Товариства; 

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх про-

ведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами по-

зачергових загальних зборів; 

3) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах; 

4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів 

відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 

5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
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7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних 

паперів; 

8) затвердження ринкової вартості майна, у випадках, передбачених Законом Украї-

ни "Про акціонерні товариства";  

9) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; 

10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і членами Правлін-

ня, встановлення розміру їх винагороди; 

11) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснен-

ня повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови 

Правління; 

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;  

13) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством дос-

товірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товари-

ством інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства; 

14) розгляд звіту Правління та схвалення заходів за результатами його розгляду і 

подання загальним зборам для затвердження; 

15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним зако-

нодавством та Статутом Товариства; 

16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення  аудиторсь-

кої перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років)  та визна-

чення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), вста-

новлення розміру оплати його (її) послуг; 

17) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду виснов-

ку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рі-

шення щодо нього; 

18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіде-

ндів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним 

законодавством; 

19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення загальних зборів відповідно до частини 1 статті 35 Закону України "Про акціо-

нерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до  статті 34 За-

кону України "Про акціонерні товариства"; 

20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та ін-

ших об’єднаннях, а також у благодійних організаціях; 

21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, 

про внесення внесків у їх статутні капітали, їх реорганізацію та ліквідацію; 

22) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підпри-

ємств Товариства; 
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23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних 

та/або відокремлених підрозділів Товариства, філій, представництв, затвердження їх поло-

жень; 

24) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI За-

кону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або пе-

ретворення Товариства; 

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випад-

ках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства"; 

26) прийняття рішення  про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованіс-

тю, за винятком випадку, коли всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні 

правочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, 

перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності 

Товариства;  

27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати диві-

дендів або викупу акцій; 

28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Това-

риству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встанов-

лення розміру оплати її послуг; 

30) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акці-

онерні товариства"; 

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради 

згідно із законодавством. 

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирі-

шуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, вста-

новлених чинним законодавством України.  

До компетенції Наглядової ради також належить: 

1) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства; 

2) заслуховування звітів Правління Товариства і посадових осіб органів Товариства з 

окремих питань; 

3) визначення призначення та порядку використання резервного капіталу та інших 

фондів Товариства, надання згоди Правлінню Товариства на використання коштів резерв-

ного капіталу та інших фондів Товариства; 

4) спільне з Правлінням Товариства затвердження організаційної структури Товарис-
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тва; 

5) прийняття рішень про придбання і відчуження акцій, часток, паїв, облігацій та ін-

ших корпоративних прав; 

6) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства;  

7) прийняття рішень про списання основних засобів Товариства; 

8) прийняття рішень про заставу корпоративних прав, основних засобів та іншого 

майна, що належить Товариству; 

9) прийняття рішень про надання Товариством порук у межах щорічного ліміту, за-

твердженого загальними зборами; 

10) призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління під час відсутності 

Голови Правління і заступника Голови Правління; 

11) прийняття рішень про здійснення Товариством капіталовкладень і інвестицій; 

12) затвердження інвестиційної, облікової, фінансово-кредитної та інших політик, 

стратегії, процедур та інвестиційних програм Товариства; 

13) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних чи тимчасових комітетів 

Наглядової ради та визначення переліку питань, які передаються їм для вивчення і підгото-

вки, затвердження положень про комітети, визначення персонального складу таких коміте-

тів; 

14) прийняття рішення про проведення спеціальних перевірок фінансово-

господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією та аудитором (аудиторською фір-

мою); 

15) розгляд звітів Ревізійної комісії за результатами перевірок фінансово-

господарської діяльності Товариства; 

16) призначення осіб, уповноважених від імені Товариства здійснювати управління 

дочірніми підприємствами, філіями, представництвами і корпоративними правами (частка-

ми, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (підприємствах, об'єднан-

нях); 

17) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представ-

ництв, а також осіб, уповноважених керувати корпоративними правами (частками, паями, 

акціями та інше) в інших господарських товариствах (підприємствах, об’єднаннях); 

18) контроль за виконанням рішень загальних зборів; 

19) прийняття рішень про передачу в оренду основних засобів Товариства; 

20) прийняття рішень про залучення Товариством кредитів; 
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21) прийняття рішень про участь і припинення участі Товариства в спільній діяльнос-

ті;  

22) прийняття спільно з Правлінням Товариства рішень про надання повноважень ді-

яти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства; 

23) узгодження рішень Правління Товариства щодо призначення та звільнення дире-

кторів з напрямів діяльності, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що 

безпосередньо підпорядковані Голові Правління; 

24) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу господарських товариств,  

об’єднань та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство; 

25) прийняття рішень про повернення інвестицій та відчуження часток, паїв, акцій, 

інших корпоративних прав у випадку виходу зі складу господарських товариств, об’єднань 

та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство; 

26) прийняття рішень у частині управління корпоративними правами дочірніх підпри-

ємств, об’єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб, у яких Товариство є уча-

сником (акціонером) та попереднє надання згоди Голові Правління Товариства на видачу 

безвідкличної довіреності та/або укладення корпоративного договору щодо юридичних осіб, 

у яких Товариство є учасником (акціонером); 

27) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Голови Правілн-

ня та членів Правління Товариства; 

28) призначення голови та секретаря загальних зборів Товариства; 

29) направлення акціонерам мотивованого рішення про відмову у включенні пропо-

зицій до проекту порядку денного загальних зборів; 

30) прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги; 

31) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів Товариства у ви-

падках, встановлених чинним законодавством; 

32) затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів То-

вариства у випадках, встановлених чинним законодавством; 

33) визначення способу надсилання повідомлення про проведення загальних зборів 

Товариства та проекту порядку денного (порядку денного) акціонерам у випадках, передба-

чених чинним законодавством;   

34) затвердження річної інформації до її розкриття Товариством у випадках, встано-

влених чинним законодавством;   

35) прийняття рішень про надання та отримання Товариством фінансової допомоги 

або позичок; 

36) прийняття рішень щодо затвердження документів та виконання дій відповідно до 

вимог статей 65, 652, 653, 66 Закону України "Про акціонерні товариства". 
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Наглядова рада обирається загальними зборами Товариства. 

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.  
До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні 

інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.  
Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних збо-

рів Товариства строком на три роки. Право висувати кандидатів для обрання до складу На-

глядової ради мають акціонери Товариства. 

Якщо у встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" строк загальними 

зборами не були прийняті рішення, передбачені підпунктами 20 та 21 пункту 8.3. Статуту, 

повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скли-

кання і проведення  загальних зборів Товариства. 

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кіль-

кість разів. 

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання загальними збо-

рами.  

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може 

бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена 

Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової 

ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отри-

мання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником 

якого є відповідний член Наглядової ради. 

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 

половини її обраного кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати 

позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства 

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення 

повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення 

загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначе-

них чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства. 

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного го-

лосування. При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування 

проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вва-

жаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими 

кандидатами.  

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сфор-

мованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом 

кумулятивного голосування. 

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бі-

льшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Головою Наглядової 
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ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього 

року був Головою Правління Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час перео-

брати Голову Наглядової ради.  

При відсутності Голови Наглядової ради або у разі неможливості виконання ним сво-

їх обов'язків його повноваження виконує заступник Голови Наглядової ради, який обираєть-

ся членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, 

які беруть участь у засіданні. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати засту-

пника Голови Наглядової ради.  

 

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру 

необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради може прово-

дитися у формі: 

1) спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення 

питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності); 

2) письмового опитування. 

Голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради у формі спільної 

присутності проводиться відкритим способом (підняттям рук). 

Голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради у формі письмово-

го опитування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 

Протягом 2018 року Наглядова рада провела 45 засідань, на яких було розглянуто 77 

питань, віднесених чинним законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.  

Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою радою Товариства у звітному 

періоді, були:  

- організаційні питання скликання та проведення річних та позачергових загальних 

зборів Товариства;  

- внесення змін до організаційної структури Товариства;  

- узгодження рішень Правління щодо  призначення та звільнення директорів з на-

прямів діяльності, головного інженера та керівників структурних підрозділів, що безпосеред-

ньо підпорядковані Голові Правління; 

- прийняття рішення про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської 

перевірки та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором, встанов-

лення розміру оплати його послуг; 

- обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;  
- прийняття рішень про обрання оцінювачів майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

- прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства; 
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- прийняття рішень про залучення суб'єкта оціночної діяльності для цілей проведення 

оцінки правочинів, щодо яких є заінтересованість;  

- прийняття рішень про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-

ність. 

 

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової 

ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради 

член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової 

ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.  

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення Това-

риством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтере-

сованими особами у вчиненні правочину, не мають права голосу. 

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається 

більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, 

присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один не-

заінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину 

із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. 

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової 

ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомоч-

ними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів На-

глядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.  

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме мен-

ше половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, 

крім рішень з питань скликання  загальних зборів Товариства для обрання всього складу 

Наглядової ради у відповідності до чинного законодавства. 

У складі Наглядової ради Товариства не утворювалися постійні чи тимчасові коміте-

ти з числа її членів.  

 

У дочірніх підприємствах, які формують консолідовану групу Товариства Наглядова 

рада відсутня.  

 

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управлін-

ня його поточною діяльністю. Кількісний склад Правління становить 9 осіб. До складу Прав-

ління входять Голова Правління, заступник Голови та члени Правління. Станом на 31 груд-

ня 2018 року до складу Правління Товариства входять: 

1. Макаренко Валентин Іванович – Голова Правління; 
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2. Зайцев Альберт Альбертович – член Правління; 

3. Новікова Тетяна Павлівна – член Правління; 

4. Плужко Мирослава Володимирівна – член Правління; 

5. Решетник Олег Анатолійович – член Правління; 

6. Санін Андрій Вікторович – член Правління; 

7. Фурсова Наталія Сергіївна – член Правління. 

Правління Товариства діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Правління 

Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства від 20 грудня 2018 

року (протокол №35).  

Функціональні обов'язки (компетенцію) Правління Товариства не розподілено між 

членами Правління, оскільки даний орган є колегіальним  виконавчим органом Товариства, 

який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління вирішує всі питання, пов'я-

зані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які діючим законодавством, 

Статутом та рішенням загальних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. 

Правління має наступні повноваження і функції: 

1) здійснює управління поточною діяльністю Товариства; 

2) затверджує, у разі необхідності, річний бюджет, піврічні та квартальні бюджети То-

вариства; 

3) готує фінансові звіти за квартал та рік, пропозиції про розподіл прибутку на розви-

ток Товариства; 

4) здійснює управління і розпорядження майном Товариства в порядку, визначеному 

чинним законодавством та Статутом Товариства;  

5) в межах своїх повноважень, за узгодженням із Наглядовою радою, використовує 

кошти резервного капіталу та інших фондів Товариства; 

6) розглядає (заслуховує) звіти директорів з напрямів діяльності, головного бухгалте-

ра та керівників структурних підрозділів Товариства про результати виконання затвердже-

них планів, програм, вказівок щодо діяльності Товариства та його структурних підрозділів; 

7) спільно із Наглядовою радою затверджує організаційну структуру Товариства; 

8) приймає рішення про страхування майна Товариства; 

9) організовує виплату дивідендів відповідно до Статуту Товариства, рішення зага-

льних зборів Товариства та чинного законодавства; 

10) приймає рішення щодо відчуження основних засобів Товариства, у межах повно-

важень, наданих Наглядовою радою; 
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11) спільно із Наглядовою радою приймає рішення про надання повноважень діяти 

без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства; 

12) приймає рішення щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяль-

ності, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпо-

рядковані Голові Правління, та подає на узгодження до Наглядової ради; 

13) у випадку, якщо Товариство отримало відомості про можливість вчинення право-

чину, щодо якого є заінтересованість, надає Наглядовій раді інформацію стосовно правочи-

ну, у вчиненні якого є заінтересованість, а саме проект правочину і пояснення щодо ознак 

заінтересованості особи у вчинення правочину;  

14) за дорученням Наглядової ради здійснює підготовку та проведення загальних 

зборів;  

15) приймає рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачер-

гові загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 

16) формує порядок денний позачергових загальних зборів, що скликаються на вимо-

гу Правління; 

17) надає рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо кандидатур голови і секре-

таря загальних зборів та кандидатур членів реєстраційної комісії; 

18) забезпечує відповідно до чинного законодавства України інформування акціоне-

рів про господарську діяльність Товариства; 

19) розглядає результати аудиторських перевірок та перевірок Ревізійної комісії, роз-

робляє заходи з усунення виявлених недоліків в діяльності Товариства та організовує їх 

виконання; 

20) здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів; 

21) організовує, забезпечує та контролює ефективне функціонування структурних 

підрозділів і служб Товариства;  

22) вносить Наглядовій раді пропозиції про необхідність прийняття рішень з питань, 

віднесених до компетенції Наглядової ради; 

23) здійснює функції та повноваження за дорученням загальних зборів Товариства чи 

Наглядової ради Товариства; 

24) організовує виконання рішень загальних зборів Товариства, Наглядової ради То-

вариства, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами за господарськими договорами; 

25) виконує дії відповідно до вимог статей 65, 652, 653, 66 Закону України "Про акціо-

нерні товариства";  

26) вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товарист-

ва і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми доку-
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ментами Товариства, а також питання, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради 

та загальних зборів Товариства. 

Голова Правління керує роботою Правління, організовує проведення засідань Прав-

ління та головує на них. У разі відсутності Голови Правління або у разі неможливості вико-

нання ним своїх обов’язків його повноваження виконує заступник Голови Правління, який 

обирається членами Правління з їх числа у порядку, визначеному Положенням про Прав-

ління Товариства.  

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно 

до рішень Правління, в т.ч. представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені 

Товариства, підписувати договори, угоди та інші документи, зокрема довіреності, видавати 

накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товарист-

ва. 

Голова Правління вправі самостійно керувати поточними справами Товариства та 

вирішувати питання діяльності Товариства, здійснювати від імені Товариства інші дії, за ви-

нятком віднесених Статутом Товариства та чинним законодавством до компетенції інших 

органів Товариства. 

Голова Правління Товариства має й інші повноваження і функції, визначені Поло-

женням про Правління Товариства. 

Голова Правління може доручити вирішення окремих питань, що входять до його 

компетенції, окремим членам Правління або керівникам структурних підрозділів Товариства 

шляхом видання відповідного акту (наказу) про делегування повноважень або надання до-

віреності. При цьому керівники структурних підрозділів Товариства не обов’язково повинні 

бути членами Правління.  

Протягом звітного року Голова Правління надавав на підставі довіреності право 

юридичним та фізичним особам  здійснювати, в межах вимог чинного законодавства Украї-

ни та Статуту Товариства, дії від імені Товариства, укладати договори від імені Товариства. 

 

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою, в порядку, передбаче-

ному п.п.10.9. - 10.10. Статуту Товариства.  

Право висувати кандидатів для обрання на посаду Голови та членів Правління Това-

риства мають члени Наглядової ради Товариства шляхом подання відповідних пропозицій. 

Голова Правління може надавати Наглядовій раді пропозиції щодо обрання членів Правлін-

ня.  

Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Правління подається 

Наглядовій раді Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Правління Това-

риства.  

Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю 

голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. У разі рівного 
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розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення, Голова Наглядової 

ради має право вирішального голосу.  

Голова та члени Правління обираються на невизначений строк.  

Повноваження Голови та членів Правління дійсні з моменту їх обрання Наглядовою 

радою. 

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з од-

ночасним прийняттям рішення про обрання Голови Правління або особи, яка тимчасово 

здійснюватиме його повноваження.  

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.  

Якщо кількість членів Правління стає менше половини від загальної кількості, Нагля-

дова рада Товариства протягом одного місяця має скликати засідання Наглядової ради для 

обрання нових членів Правління Товариства. 

Загальний термін перебування на посадах Голови або члена Правління Товариства 

не обмежується.  

 

Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться в міру необ-

хідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління може проводитися у 

формі: 

1) спільної присутності членів Правління у визначеному місці для обговорення питань 

порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності); 

2) письмового опитування. 

Голосування з питань порядку денного засідання Правління у формі спільної присут-

ності проводиться відкритим способом (підняттям рук).  

Голосування з питань порядку денного засідання Правління у формі письмового опи-

тування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.  

Протягом 2018 року Правління Товариства провело 25 засідань, на яких було розг-

лянуто 34 питання, віднесених чинним законодавством та Статутом Товариства до його 

компетенції.  

Серед основних питань, які розглядалися Правлінням Товариства у звітному періоді, 

були:  

- організаційні питання скликання та проведення річних та позачергових загальних 

зборів Товариства;  

- внесення змін до організаційної структури Товариства;  
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- прийняття рішень щодо відчуження основних засобів Товариства, у межах повно-

важень, наданих Наглядовою радою; 

- прийняття рішень щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльнос-

ті, головного інженера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядко-

вані Голові Правління, та подання на узгодження до Наглядової ради; 

- надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, у вчиненні яких є заінте-

ресованість.  

 

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше 

половини його складу. Засідання Правління вважається неправомочним, якщо на ньому 

одночасно відсутні Голова Правління або особа, яка виконує його обов’язки, та заступник 

Голови Правління. 

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які 

беруть участь у засіданні. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. У 

разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень Голова Правління 

має право вирішального голосу. 

 

Виконавчим органом дочірніх підприємств, які формують консолідовану групу Това-

риства, який здійснює керівництво поточною діяльністю є Директор. 

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до ком-

петенції Загальних зборів учасників Товариства. 

Повноваження Директора: 

1) без довіреності виконує дії від імені Товариства, представляє Товариство у відно-

синах із підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, по всіх питан-

нях, пов'язаних з діяльністю Товариства;  

2) з урахуванням обмежень, вказаних в Статуті, самостійно укладає та підписує до-

говори (угоди); 

3) підписує інші документи, що стосуються діяльності Товариства;  

4) в межах наданих повноважень розпоряджається коштами і матеріальними ціннос-

тями, що є власністю Товариства; 

5) самостійно видає довіреності, відкриває і закриває в установах банків розрахункові 

й інші рахунки; 

6) з урахуванням обмежень, вказаних у Статуты, приймає і звільняє працівників То-

вариства; 
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7) вирішує інші питання, пов'язані зі статутною діяльністю Товариства, окрім тих, які 

віднесені до компетенції Загальних зборів учасників Товариства. 

 

Згідно відомостей наявних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань Директором ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ВТОРМЕТ" є Кеворков Валерій Семенович. Оскільки Товариство ще в 2014 році втратило 

контроль над управлінням ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ", то підтвердити дос-

товірність інформації щодо кандидатури Директора  ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОР-

МЕТ" не має можливості.   

  

Станом на 31 грудня 2018 року Директором ТОВ "МЕТА" є Іванов Артем Сергійович.  

 

Ревізійна комісія є органом, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяль-

ності Товариства. Ревізійної комісії становить 3 особи. До складу Ревізійної комісії входять 

Голова та 2 члени Ревізійної комісії. Станом на 31 грудня 2018 року до складу Ревізійної 

комісії Товариства входять: 

1. Новіков Андрій Юрійович – Голова Комісії; 

2. Романова Світлана Сергіївна – член Комісії;  

3. Черников Іван Васильович – член Комісії. 

Ревізійна комісія Товариства діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Ре-

візійну комісію Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства від 

20 грудня 2018 року (протокол №35).  

До компетенції Ревізійної комісії належить:  

1) перевірки стану виконання Правлінням фінансового плану Товариства;  

2) перевірки стану виконання Правлінням рішень загальних зборів та Наглядової ра-

ди в частині питань фінансово-господарської діяльності Товариства;  

3) перевірки відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства положен-

ням Статуту і рішенням загальних зборів та Наглядової ради Товариства;  

4) перевірки своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;  

5) перевірки нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів;  

6) перевірки відповідності чинному законодавству та Статуту Товариства викорис-

тання коштів резервного капіталу Товариства та інших фондів Товариства, що формуються 

за рахунок прибутку Товариства;  

7) перевірки бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності 

Товариства;  
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8) перевірки дотримання порядку оплати акцій акціонерами у разі проведення Това-

риством додаткової емісії акцій;  

9) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, 

виявлення резервів для покращення економічного стану Товариства і розробка рекоменда-

цій для органів Товариства;  

10) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку 

вимогам чинного законодавства;  

11) подання звітів про результати перевірок загальним зборам та надання рекомен-

дацій на підставі цих звітів;  

12) прийняття рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати поза-

чергові загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товарист-

ва".  

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товарист-

ва за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено рішеннями загальних збо-

рів Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 

результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інфор-

мація про: 

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 

відповідний період; 

2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської ді-

яльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітно-

сті. 

 

Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства. Члени Ревізійної комі-

сії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа 

юридичних осіб - акціонерів. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії 

визначається самим акціонером. Член Ревізійної комісії  юридична особа несе відповіда-

льність перед Товариством за дії свого представника у Ревізійній комісії. 

Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери 

Товариства.  

Не можуть бути членами Ревізійної комісії: 

1) член Наглядової ради Товариства; 

2) член Правління Товариства; 

3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 

4) члени інших органів Товариства. 
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Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. 

Ревізійна комісія обирається строком на три роки. Повноваження членів Ревізійної 

комісії дійсні з моменту їх обрання загальними зборами. Повноваження представника акціо-

нера  члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером  чле-

ном Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення 

представника, яке повинно містити інформацію, передбачену Положенням про Ревізійну 

комісію Товариства. 

У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає менше полови-

ни від загальної кількості, члени Ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані 

протягом 3 робочих днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до На-

глядової ради Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання 

нового складу Ревізійної комісії.  

Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово. 

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про  дострокове припинення 

повноважень всіх членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. 

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного го-

лосування. При обранні членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування 

проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Ревізійної комісії вважа-

ються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими ка-

ндидатами.  

Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сфор-

мованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії шляхом 

кумулятивного голосування. 

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою бі-

льшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Ревізійна комісія має 

право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії. 

 

Контроль за діяльністю Директора дочірніх підприємств, які формують консолідовану 

групу Товариства здійснює Ревізійна комісія, що утворюється Загальними зборами учасників 

Товариства. 

Перевірка діяльності Директора Товариства проводиться Ревізійною комісією за до-

рученням Зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників Товариства. Ревізійна комісія 

вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бух-

галтерських чи інших документів та особистих пояснень. 

Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Загальних 

зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено злов-

живання посадовими особами Товариства. 
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Станом на 31 грудня 2018 року Загальними зборами учасників дочірніх підприємств, 

які формують консолідовану групу Товариства Ревізійна комісія не утворювалась.  

 

Корпоративне управління в Товаристві – це система відносин між акціонерами 

Товариства, членами органів Товариства, клієнтами, контрагентами, органами державної 

влади та іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами. Ці відносини засновані на 

управлінні та підпорядкованості, контролі та відповідальності. 

Корпоративне управління у Товаристві базується на наступних принципах: 

1) забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов’язані з 

участю у Товаристві; 

2) однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;  

3) здійснення Наглядовою радою управління діяльністю Товариства, забезпечення 

ефективності контролю з її боку за діяльністю Правління, а також підзвітність членів Нагля-

дової ради акціонерам Товариства; 

4) здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва пото-

чною діяльністю, підпорядкованість Правління Наглядовій раді та акціонерам; 

5) своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому чис-

лі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та 

управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами То-

вариства; 

6) ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою 

захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства. 

Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої 

обов’язкове для всіх підрозділів та структур Товариства. Товариство бере на себе зо-

бов’язання розвивати корпоративні відносини відповідно до вищезазначених принципів. 

Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інте-

ресів акціонерів, працівників, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товари-

ства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності та інвестиційної 

привабливості, підтримання фінансової стабільності та прибутковості Товариства. 

Основи ефективної діяльності базуються на довірі між усіма учасниками корпоратив-

них відносин.  

 

У своїй діяльності дочірні підприємства, які формують консолідовану групу Товарист-

ва дотримуються принципів корпоративного управління шляхом виконання норм чинного 

законодавства України, установчих документів та внутрішніх наказів, прийнятих на їх реалі-

зацію та виконання.  
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Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Конституції 

України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" тощо. 

 

11.2. інформація щодо скликання та проведення загальних зборів:  

Порядок підготовки та проведення загальних зборів регламентується Статутом та внут-

рішніми документами Товариства (зокрема, Положенням про загальні збори). 

 

Товариство щороку скликає загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори 

Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні 

збори, крім річних, вважаються позачерговими.  

Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою: 

1) з власної ініціативи; 

2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства 

банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 

3) на вимогу Ревізійної комісії; 

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 

10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства; 

5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом Товарист-

ва. 

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі 

Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу 

або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних 

зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних 

зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і 

клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.  

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів То-

вариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги 

про їх скликання.  

Позачергові загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають 

бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.  

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загаль-

них зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власни-

ками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання 

такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні 

збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимо-
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гу відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", протягом 90 днів з дати надси-

лання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.  

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення 

про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скли-

кання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх 

проведення в порядку, встановленому чинним законодавством. У такому разі Наглядова 

рада затверджує порядок денний.  

 

Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного 

пункту за місцезнаходженням Товариства.  

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові 

загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) 

оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних збо-

рів.  

 

Загальні збори Товариства скликаються за рішенням Наглядової ради, за винятком 

випадку скликання загальних зборів акціонерами, які цього вимагають, у разі неприйняття 

Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціо-

нерів (акціонера) або прийняття рішення про відмову у такому скликанні.  

Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові загальні збори, у випадках, 

передбачених чинним законодавством, своїм рішенням визначають дату складання перелі-

ку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення загальних зборів відповідно до 

ч.1 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних 

зборах, відповідно до ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства". 

 Проект порядку денного та порядок денний загальних зборів Товариства затвер-

джуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів 

на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які 

цього вимагають.  

 

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку ден-

ного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в 

порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визна-

чену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціо-

нерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимага-

ють. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення зага-

льних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення зага-

льних зборів.  

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсила-

ється акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, шляхом направлення 
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простих поштових листів або у інший спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства, у 

строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка 

скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі 

скликання загальних зборів акціонерами.  

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує 

повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі да-

них Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або 

через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасників фондового ринку.  

У разі проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання за-

твердження річних результатів діяльності Товариства, у складі інформації в повідомленні 

про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі 

даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, 

розкриваються основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства.  

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та 

проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, 

а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує дане пові-

домлення на власному веб-сайті. 

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує і 

до дня проведення загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті 

такої інформації: 

1) повідомлення про проведення загальних зборів; 

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату скла-

дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів; 

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його уча-

сті у загальних зборах; 

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підгото-

влені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, 

коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку 

денного загальних зборів. 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропо-

новані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, розміщуються на 

власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товарист-

вом. 

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загаль-

них зборів, Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість 

акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на 

участь у загальних зборах. 

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 

порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу 

органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з орга-

нів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а 
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щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати прове-

дення загальних зборів.  

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні місти-

ти відповідні проекти рішень з цих питань. 

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити ін-

формацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або 

про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного дирек-

тора. Така інформація обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосуван-

ня напроти прізвища відповідного кандидата. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій фо-

рмі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 

та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а 

також прізвища, імені, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, що 

пропонується для обрання до складу органів Товариства цим акціонером та кількості, типу 

та/або класу акцій, що належать кандидату.  

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її 

вносить. Підпис уповноваженого представника акціонера юридичної особи засвідчується 

печаткою (за наявності). У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропози-

ції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що міс-

тить відомості, передбачені чинним законодавством.  

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 

Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства подаються без-

посередньо до Товариства або надсилаються листом на адресу місцезнаходження Товари-

ства.  

Пропозиція акціонера про висунення кандидатів для обрання до складу Наглядової 

ради та Ревізійної комісії Товариства повинна бути подана разом із письмовою заявою кан-

дидата – фізичної особи про згоду на обрання членом органів Товариства, яка повинна міс-

тити відповідно до Положення про загальні збори Товариства. 

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Това-

риства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонери, 

які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку 

денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку ден-

ного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загаль-

них зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні 

до дати проведення загальних зборів. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 

голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загаль-

них зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту по-

рядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку 
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денного, якщо вона подана з дотриманням вимог і строків, встановлених чинним законодав-

ством. 

 

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом вклю-

чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.  

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не піз-

ніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі змі-

ни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі 

пропозицій акціонерів, шляхом направлення простих поштових листів або у інший спосіб, 

визначений Наглядовою радою. 

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з прое-

ктом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-

рів, фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше 

ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відпові-

дну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.  

 

У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку ак-

ціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають 

право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до 

дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 

систему України. 

Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників.  

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, можуть бути 

присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства, посадові 

особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник трудово-

го колективу Товариства, який представляє його права та інтереси.  

На загальних зборах можуть бути присутніми особи, які залучаються Товариством 

для цілей забезпечення громадського порядку та надання медичної допомоги. На загальних 

зборах також можуть бути присутніми кандидати, висунуті для обрання до складу органів 

Товариства, кандидати до складу лічильної комісії, члени реєстраційної комісії.  

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. 

 

Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у загальних 

зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних 

зборів правомочними, Наглядовою радою Товариства призначається реєстраційна комісія. 

Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, під-

рахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на 

загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.  
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Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів Наглядовою 

радою призначаються голова та секретар загальних зборів.  

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, 

які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому 

законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного 

акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою 

або акціонерами, у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у 

випадках, передбачених чинним законодавством. 

На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах реєстра-

ційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів. Загальні збори Товарист-

ва мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками 

більш як 50 відсотків голосуючих акцій. 

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на 

загальних зборах встановлюються чинним законодавством. 

 

Загальні збори відкриває голова зборів або представник ініціаторів позачергових за-

гальних зборів, що скликали ці збори. Голова зборів представляє секретаря зборів та дово-

дить до відома учасників зборів перелік питань, що винесені на голосування загальних збо-

рів.  

Голова зборів надає слово голові реєстраційної комісії. Голова реєстраційної комісії 

оголошує протокол про підсумки проведеної реєстрації акціонерів, доповідає про наявність 

кворуму на загальних зборах та про правомочність загальних зборів.  

Голова зборів виносить на розгляд загальних зборів питання порядку денного та на-

дає слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслу-

ховування доповіді або виступу, після яких доповідач або голова зборів оголошує проект 

рішення з цього питання, після чого загальні збори переходять до голосування.  

Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок 

голосування. Під час голосування слово нікому не надається. Підсумки голосування, що 

відбувалося під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і 

оголошуються відразу після їх підбиття. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з поперед-

нім, голова загальних зборів має право оголосити технічну перерву до оприлюднення ре-

зультатів голосування з попереднього питання. 

Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та до-

ведення до відома присутніх акціонерів (їх представників) інформації про результати голо-

сування та прийняті рішення.  

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного 

питання порядку денного загальних зборів голова зборів оголошує про їх закриття.  
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На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, вине-

сених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених 

до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та ого-

лошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.  

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, 

винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосуван-

ня під час обрання осіб до складу органів Товариства. При кумулятивному голосуванні зага-

льна 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.  

Право голосу на загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товарис-

тва, що володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь 

у загальних зборах.  

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з 

використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості роз-

гляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного 

дня. При кумулятивному голосуванні під час обрання осіб до складу органів Товариства ви-

користовуються бюлетені для кумулятивного голосування.  

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не піз-

ніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до скла-

ду органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а 

в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передба-

чених чинним законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.  

Бюлетень для голосування засвідчується уповноваженою Наглядовою радою 

особою. У разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, 

передбачених чинним законодавством, - уповноваженою особою акціонерів, які цього 

вимагають. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання 

уповноваженою особою. До складу підпису входять: особистий підпис уповноваженої особи 

та його розшифрування із зазначенням прізвища та ініціалів. Підпис уповноваженої особи 

на бюлетені для голосування скріплюється печаткою Товариства.  

У разі якщо бюлетень для голосування, що засвідчується, викладений на двох або 

більше аркушах, сторінки бюлетеня нумеруються та кожен аркуш підписується 

уповноваженою особою та скріплюється печаткою Товариства. 

 

Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою 

більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є влас-

никами голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче. 
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Рішення загальних зборів з наступних питань приймається більш як ¾ голосів акціо-

нерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з від-

повідного питання акцій:  

1) внесення змін до Статуту Товариства; 

2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 

3) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 

4) прийняття рішення про розміщення акцій; 

5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;  

6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в 

акції; 

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 

8) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Това-

риству належать більш як 90 відсотків голосуючих  акцій товариства, що приєднується, і 

приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із 

змінами прав його акціонерів; 

9) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, за-

твердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що за-

лишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу. 

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань 

порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку 

денного буде віддано не менше ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зага-

льних зборах. 

У випадку розгляду загальними зборами питання щодо прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або пос-

луг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства, таке рішення приймається більш 

як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

У разі прийняття загальними зборами рішення про надання згоди на вчинення пра-

вочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права 

голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціо-

нерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цьо-

го питання акції. 

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма 

членами лічильної комісії, а з питання обрання членів лічильної комісії – всіма членами ре-

єстраційної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.  

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час 

яких проводилося голосування.  
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Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціоне-

рів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації про підсумки голосування на 

власному веб-сайті Товариства. 

 

Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту за-

криття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.  

Протокол загальних зборів і всі додатки до нього зберігаються в архіві Товариства 

протягом всього строку діяльності Товариства.  

 

Протягом звітного періоду було проведено 2 загальних зборів, в тому числі 1 позаче-

ргові загальні збори, а саме: 

26.04.2018 проведено річні загальні збори. Рiчнi загальнi збори Товариства скли-

канi Наглядовою радою Товариства. 

Згідно ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" за пропозицією акціонера, 

який є власником більше 5% простих акцій, до проекту порядку денного річних загальних 

зборів Товариства, які відбулися 26 квітня 2018 року об 11:30 у актовій залі Товариства за 

адресою: Україна, 49124, м. Дніпро, вул. Липова, 1, були включені нові питання:  

- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  

- Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення 

його в новій редакції. 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повнова-

жень.   

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 

3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності 

Товариства у 2018 році. 

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 

2017 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 2017 рік та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської ді-

яльності Товариства у 2017 році. 
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7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  

8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товарист-

ва на 2018 рік. 

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 

10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладен-

ня його в новій редакції. 

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Това-

риства.  

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-

вноважується на підписання договорів з ними.  

14. Затвердження на 2018 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових 

порук по зобов'язанням третіх осіб.  

15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

16. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість 

яких перевищує 10 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 

2017 рік.  

17. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість 

яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік.  

Результати розгляду питань порядку денного доведені до відома акціонерів шляхом 

розміщення протоколу загальних зборів на власному веб-сайті Товариства за посиланням:  

http://dneprvtormet.interpipe.biz/files/prot-ZZ-26-04-2018.pdf 

 

20.12.2018 проведено позачергові загальні збори. Позачергові загальнi збори То-

вариства скликанi Наглядовою радою Товариства. 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повнова-

жень.   

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 

3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.  

4. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 

http://dneprvtormet.interpipe.biz/files/prot-ZZ-26-04-2018.pdf
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5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  

6. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення 

його в новій редакції. 

7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення 

його в новій редакції. 

8. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції. 

9. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладен-

ня його в новій редакції. 

10. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції. 

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. 

Результати розгляду питань порядку денного доведені до відома акціонерів шляхом 

розміщення протоколу загальних зборів на власному веб-сайті Товариства за посиланням:  

http://dneprvtormet.interpipe.biz/files/prot-ZZ-22-12-2018.pdf 

 

Порядок підготовки та проведення загальних зборів учасників дочірніх підприємств, які 

формують консолідовану групу Товариства регламентується чинним законодавством України 

(зокрема, Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"). 

Протягом звітного періоду загальні збори учасників дочірніх підприємств, які форму-

ють консолідовану групу Товариства не проводились.  

 

11.3. структура акціонерів/засновників (учасників) та їх частка в акціоне-

рному капіталі: 

Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ" сформованого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 

14.12.2018 року: 

 

№№ 

з/п 

Перелік власників цінних паперів 

Кількість  

власників цінних 

паперів 

Загальна  

кількість цінних папе-

рів, шт. 

Відсоток у статутному 

капіталі  

1. Власники – фізичні особи 4 883 2 936 719 1,13 

2. Власники – юридичні особи 9 256 567 281 98,87 

 Усього 4 892 259 504 000 100,0 

 

Згідно наявного у АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" Статуту ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ 

КОМБІНАТ ВТОРМЕТ", який викладено у редакції рішення загальних зборів учасників від 11 

http://dneprvtormet.interpipe.biz/files/prot-ZZ-22-12-2018.pdf
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липня 2011 року та зареєстровано 15 липня 2011 року державним реєстратором виконавчо-

го комітету Луганської міської ради Луганської області Літвіновою О.А. засновником (учасни-

ком) ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ" є: 

 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або учас-

ника 

Ідентифікаційний код юри-

дичної особи засновника 

та/або учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДНІП-

РОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ"* 

00191454 вул. Липова, 1,  

м. Дніпро, 49124,  

Україна 

100 

 

* - АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", що є правонаступником Відкрито-

го акціонерного товариства "Дніпропетровський Втормет", заснованого згідно з наказом комі-

тету економіки Облвиконкому шляхом перетворення Дніпропетровського обласного державного 

підприємства "Втормет" відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію державних 

підприємств" від 15.06.1993 р., Законів України "Про господарські товариства" та "Про привати-

зацію державного майна". 

 

Станом на 31.12.2018 року засновниками (учасниками) ТОВ "МЕТА" є: 

 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або учас-

ника 

Ідентифікаційний код юри-

дичної особи засновника 

та/або учасника (для юри-

дичної особи) / 

Реєстраційний номер облі-

кової картки платника пода-

тків з Державного реєстру 

фізичних осіб – платників 

податків  

(для фізичної особи) 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДНІП-

РОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ"* 

00191454 вул. Липова, 1, 

м. Дніпро, 49124,  

Україна 

99,9 

Громадянин України 

Колосов Юрій Володи-

мирович 

2687700636 вул. Авіаційна,  

буд. 3, кв. 35,  

м. Харків, 61166, 

Україна 

0,1 

 

11.4. власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис 

цих прав: 

Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" сформованого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 14.12.2018 року 

власниками пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВ-

ТОРМЕТ" є: 

 
Найменування юридичної особи Ідентифіка-

ційний код 

Місцезнаходження 
Кількість акцій Відсоток у статут-
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юридичної 

особи 

(шт.) ному капіталі 

"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" / 

"INTERPIPE LIMITED" 

НЕ170535 1065, Cyprus, Nicosia, 

Mykinon, 8 

256 052 278 98,66988
1
 

 

1 - домінуючий контрольний пакет акцій (пакет у розмірі 95 і більше відсотків про-

стих акцій акціонерного товариства). 

  

Відповідно до законодавства України співвідношення частки акцій та контролю над 

акціонерним товариством можна розглядати наступним чином: 

 

Розмір пакету акцій Права акціонера 

95% і більше 

абсолютний контроль над підприємством, в тому числі пакет дає можливість контролю-

вати скликання і проведення загальних зборів з будь-якого приводу, з будь-яким поряд-

ком денним та приймати будь-які рішення, в тому числі про ліквідацію та реорганізацію 

акціонерного товариства, зміну статуту або статутного капіталу товариства 

 

Засновником (учасником) дочірніх підприємств, які формують консолідовану групу 

Товариства з особливими правами контролю є АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ":   

 

Розмір частки  Права засновника (учасника) 

95% і більше 

абсолютний контроль над підприємством, в тому числі частка дає можливість контро-

лювати скликання і проведення загальних зборів учасників з будь-якого приводу, з 

будь-яким порядком денним та приймати будь-які рішення, в тому числі про ліквідацію 

та реорганізацію товариства, зміну статуту або статутного капіталу товариства 

 

11.5. інформація щодо діяльності підприємства стосовно операцій з 

власними акціями/частками: 

Згідно чинного законодавства акціонерне товариство: 

1) має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за зго-

дою власників цих акцій; 

2) зобов'язане здійснити обов'язковий викуп належних акціонеру простих акцій, якщо 

акціонер зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття зага-

льними зборами рішення про:  

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;  

- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів; 

- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересова-

ність; 

- зміну розміру статутного капіталу;  
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- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додат-

кової емісії у процесі їх розміщення. 

3) має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або під-

вищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу; 

4) має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій;  

5) має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій;  

6) може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвер-

товані в акції, тільки за рішенням загальних зборів.  

Протягом звітного періоду жодної з вище перелічених операцій з власними акціями 

не здійснювалось. 

 

Протягом звітного періоду операцій з частками учасників дочірніх підприємств які 

формують консолідовану групу Товариства не здійснювалось.  

 

11.6. інформація щодо основних характеристик системи внутрішнього 

контролю: 

1. основні характеристики систем внутрішнього контролю: 

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього 

контролю та управління ризиками Товариства не створено та не затверджено. Підрозділу 

внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), станом на 31.12.2018 року не створено. Про-

те при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в 

себе такі елементи, як: 

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документацій, рахунки і подвій-

ний запис); 

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних 

розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвента-

ризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства має на меті захист прав та 

законних інтересів акціонерів, забезпечення довіри інвесторів та акціонерів. 

 Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю бу-

дується на принципах комплексності, незалежності, об'єктивності, професійності та сприяє: 

1) збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів То-

вариства; 

2) забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів; 

3) підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів; 

4) запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок; 

5) забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. 
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Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється через залу-

чення незалежного аудитора (аудиторської фірми) та внутрішню систему контролю. 

Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення контролю за фінансово-

господарською діяльністю Товариства.  

До органів Товариства, які здійснюють внутрішній контроль, належать: 

1) Наглядова рада, яка діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову 

раду Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства від 20 грудня 

2018 року (протокол №35).  

Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціо-

нерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань То-

вариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспро-

можності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства. 

2) Ревізійна комісія, яка діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Ревізійну 

комісію Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства від 20 груд-

ня 2018 року (протокол №35).  

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні внутрішнього контролю за фінансо-

во-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок фінансово-

господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних пе-

ревірок фінансово-господарської діяльності. 

З метою надання річним загальним зборам Товариства, скликаним на 18 квітня 2019 

року, звіту та висновків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2018 рік Ревізійною комісією Товариства проведена відповідна перевірка. В ході здійснення 

перевірки встановлювались реальність та достовірність господарських операцій, повнота 

відображення у бухгалтерських документах господарських операцій, що мали місце на мо-

мент перевірки. Проводилась перевірка результатів поточної фінансової діяльності АТ "ІН-

ТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" та аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну 

діяльність її працівників, і випадки можливого перевищення повноважень посадовими осо-

бами АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ". Також здійснювалось виконання інших передба-

чених чинним законодавством України функцій, пов'язаних з перевіркою діяльності Товари-

ства.  

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік 

Ревізійна комісія підготувала висновок. Підготовлений Ревізійною комісією висновок та звіт 

буде розглянуто річними загальними зборами Товариства 18 квітня 2019 року.  

Протягом звітного року Ревізійна комісія не проводила спеціальних перевірок.. 

Відповідальність за розробку і практичне ведення системи внутрішнього контролю 

покладається на директорів з напрямів діяльності, головного бухгалтера та керівників струк-

турних підрозділів АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", до функцій яких вбудовані повнова-

ження щодо контролю. Так організаційною структурою управління Товариства передбачено 

утворення і функціонування: 
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1. СЛУЖБИ ДИРЕКТОРА З ВИРОБНИЦТВА, діяльність якої направлена на заготівлю 

сировини та переробку металобрухту чорних металів та організацію процесу планування 

контролю виробництва та відвантаження продукції. Відповідальність за системи внутрішньо-

го контролю несе директор з виробництва. 

2. СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕХНОЛОГА, функціями служби є забезпечення Товарист-

ва усіма видами енергії, своєчасного ремонту електроустаткування, електроустановок, пові-

тряних та кабельних мереж. Реалізація плану-графіку проведення ремонтно-будівельних 

робіт згідно до виробничої програми. Відповідальність за системи внутрішнього контролю 

несе головний технолог. 

3. СЛУЖБИ ДИРЕКТОРА КОМЕРЦІЙНОГО, функціями якої є організація та контроль 

забезпечення Товариства сировиною, здійснення планувань щодо перевезень металобрух-

ту. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе директор комерційний. 

4. СЛУЖБИ З БЕЗПЕКИ, діяльність якої направлена на організацію розробки та реа-

лізацію комплексу заходів із забезпечення безпеки Товариства, правового забезпечення 

інтересів Товариства, комерційної таємниці Товариства, виявлення та профілактики можли-

вих порушень безпеки. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе директор з 

безпеки. 

5. СЛУЖБИ ДИРЕКТОРА З ПЕРСОНАЛУ, функціями якої є удосконалення організа-

ційно-функціональної структури управління та штатного розкладу Товариства, забезпечення 

ефективного функціонування процесів укомплектування та підбору персоналу всіх підрозді-

лів Товариства. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе директор з персо-

налу. 

6. СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА, яка відповідає за організацію економічної та 

фінансової роботи в Товаристві та дотримання єдиних методологічних основ ведення бух-

галтерського обліку. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе головний бух-

галтер. 

7. ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ, який здійснює контроль за дотриманням законів та інших 

нормативно-правових актів на підприємстві. Відповідальність за системи внутрішнього конт-

ролю несе начальник юридичного відділу. 

8. ВІДДІЛУ ЛОГІСТИКИ, який відповідає за забезпечення перевезення вантажів та 

забезпеченню Товариства брухтом. Відповідальність за системи внутрішнього контролю 

несе начальник відділу логістики. 

9. ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ,  яка відповідає за виконання заходів соціального ро-

звитку (харчування працівників Товариства, організацію відпочинку працівників та членів їх 

сімей, тощо). Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе начальник господар-

ського відділу. 

10. ВІДДІЛУ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕ-

РЕДОВИЩА, діяльність якого направлена на виконання правових, організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямо-

ваних на попередження нещасних випадків, професійних захворювань та аварій в процесі 
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праці, належного стану охорони праці та санітарного благополуччя на території Товариства. 

Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе начальник відділу промислової 

безпеки, охорони праці і навколишнього середовища. 

Ще одним із методів контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є за-

лучення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для перевірки річної фінансової звітності 

Товариства. Рішенням Наглядової ради Товариства від 12 вересня 2018 року (протокол за-

сідання №156) аудитором (аудиторською фірмою) АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" для 

проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 року обрано ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ"  (ідентифікаційний 

код юридичної особи 22628041; номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторсь-

кої діяльності в розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'я-

зковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" – 0186; 

місцезнаходження: 61001, м. Харків, вул. Чигирина Юлія, 5) 

Протягом 2017 року АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" співпрацювало з ТОВАРИ-

СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАГ-АУДИТ" (ідентифікаційний код юриди-

чної особи 31217385; Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв 

№4014, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 21.06.2007 р. №179/7; 

мiсцезнаходження: 49044, Україна, м. Днiпро, вул. Андрiя Фабра, буд. 17, к. 8), яке рішенням 

Наглядової ради Товариства від 09 жовтня 2017 року (протокол засідання №120) було об-

рано аудитором (аудиторською фірмою) АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" для проведен-

ня аудиторської перевірки за результатами 2017 року. 

2. основні характеристики системи управління ризиками: 

Серед основник характеристик системи управління ризиками в Товаристві необхідно 

зазначити наступні.  

Управління ризиками відбувається на тому рівні організації, на якому вони виникають 

або можуть виникнути: на рівні Правління та Наглядової ради Товариства. Процес управлін-

ня ризиками в Товаристві інтегрований в щоденну діяльність, має безперервний і комплекс-

ний характер. Товариство використовує або розробляє продукти, інструменти та схеми ли-

ше за умови, що пов'язані з ними ризики можуть бути належним чином визначені і керовані. 

Товариство керується принципом, за яким очікувані вигоди мають належним чином компен-

сувати прийняття ризику і відповідати стратегічним цілям Товариства.  

При здійсненні управління ризиками Товариство зосереджується на таких основних 

видах ризиків: 

Ризик зміни відсоткових ставок 

Ризик зміни відсоткових ставок представляє собою ризик того, що фінансові резуль-

тати Товариства зазнають несприятливого впливу від зміни плаваючих відсоткових ставок. 

Товариство не використовує будь-яких похідних фінансових інструментів для управління 

своїм ризиком зміни відсоткових ставок, оскільки усі фінансові активи та зобов’язання Това-

риства мають фіксовані ставки. 

Кредитний ризик  
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Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна 

концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів та короткострокових депо-

зитів, інвестицій наявних для продажу, дебіторської заборгованості а також інших фінансо-

вих активів. 

Грошові кошти та короткострокові депозити Товариства, в основному, зберігаються у 

надійних банках, що розташовані в Україні. 

Дебіторська заборгованість відображені за вирахуванням резерву. Керівництво має 

кредитну політику та контролює суму кредитного ризику на постійній основі. Оцінка кредит-

ного ризику проводиться по відношенню до всіх клієнтів, яким потрібні кредитні умови, що 

перевищують певну суму. Більшість продажів Товариства здійснюється надійним покупцям з 

відповідною кредитною історією або зі 100% передплатою. 

Товариство сформувало у повному обсязі резерв на покриття збитків від знецінення 

для усієї торгової дебіторської заборгованості понад 365 днів, оскільки історичний досвід 

свідчить, що торгова дебіторська заборгованість, прострочена більше ніж на 365 днів, зви-

чайно є безнадійною. Товариство не утримує будь-якого забезпечення стосовно цих непо-

гашених залишків. 

Резерв за грошовими коштами та їх еквівалентами, розміщеними в банках, та іншими 

банківськими вкладами, визначається с урахуванням оцінки кредитного ризику Товариством 

на звітну дату та контрактного строку дії фінансового інструменту.  

Якщо станом на звітну дату Товариство не визначило значного зростання кредитного 

ризику за банківськими розміщеннями з моменту первісного визнання, то резерв під очіку-

вані збитки визначається виходячи з 12-місячних очікуваних збитків. У разі значного зрос-

тання кредитного ризику резерв під очікувані збитки визначається виходячи з очікуваних 

збитків протягом усього періоду існування активу. 

Для розрахунку резерву грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених в банках, та 

інших банківських вкладів, Товариство визначає рейтинг банку, використовуючи інформацію 

щодо індивідуальних рейтингів банків, що публікуються провідними рейтинговими агентст-

вами у вільному доступі (Standard&Poor`s, Moody`s, Fitch). При наявності більш ніж одного 

індивідуального  рейтингу, обирається найнижчий рейтинг. При відсутності у банку індивіду-

ального рейтингу він обирається на рівні не вище суверенного рейтингу України.  Після ви-

значення рейтингу банку на звітну дату за допомогою перехідної таблиці щодо середніх 

значень ймовірності дефолту контрагентів, що публікується агентством Standard&Poor`s або 

іншими міжнародними рейтинговими агентствами у вільному доступі, використовується зна-

чення ймовірності дефолту, як відсотку для нарахування резерву за активом (за необхідно-

сті зважуючи отриманий коефіцієнт резервування на термін фінансового активу).  

Моніторинг та аналіз кредитного ризику Товариства проводиться індивідуально по 

кожному випадку. Керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином 

відображено у резерві зменшення вартості, що обліковується як зменшення активів. 

Ризик управління капіталом 
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Метою управління капіталом Товариства є збереження можливості продовжувати 

безперервну діяльність Товариства в майбутньому для забезпечення прибутку акціонерам і 

користі іншим зацікавленим сторонам, а також забезпечення фінансування операційної дія-

льності, капітальних вкладень та стратегії розвитку Товариства. Політика Товариства стосо-

вно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури капі-

талу. Товариство шляхом розрахунку,  аналізу та  їх порівняння з нормативними показника-

ми  регулярно здійснює моніторинг структури капіталу і може змінювати політику управління 

капіталом та цілі, в залежності від економічного середовища, настроїв ринку і стратегії роз-

витку. 

Товариству також притаманні наступні ризики: - виробничi ризики, якi пов'язанi з 

рiзноманiтними порушеннями у виробничому процесi або в процесi поставок сировини, ма-

терiалiв. Заходами зi зниження виробничих ризикiв є дiючий контроль над виробничим про-

цесом та посилення впливу на постачальникiв шляхом їх дублювання;  

- комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї на товарному ринку (зменшення 

розмiрiв та ємкостi ринку, зниження платоспроможного попиту, посилення конкуренцiї та iн.).  

Комерцiйнi ризики знижуються шляхом систематичного вивчення кон'юнктури ринку, 

створення дiлерської мережi, рацiональна цiнова полiтика, рекламнi заходи та iн.;  

- фiнансовi ризики наявнi постiйно та представленi здебiльшого iнфляцiйними проце-

сами, якi можуть бути зниженi шляхом створення фiнансового менеджменту на 

пiдприємствi, робота з покупцями на умовах передплати та iн.  

- правовi ризики, пов'язанi зi змiною правил митного контролю i мит, змiною валютно-

го регулювання, податкового законодавства. Правовi ризики у Товариствi можуть виникнути 

у результатi введення режимiв лiцензування, квотування i регулювання цiн, застосування 

обмежень державного регулювання як експортних поставок, так i поставок на внутрiшнiй 

ринок.  

Не зважаючи на всi проблеми по заготiвлi металобрухту, Товариство намагається 

зберегти досягнутi результати. 

   

11.7. інформація щодо дивідендної політики: 

Відповідно до Статуту Товариства виплата дивідендів за простими акціями здійсню-

ється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення 

загальних зборів Товариства, у межах граничного строку, встановленого чинним законодав-

ством. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстрова-

но у встановленому законодавством порядку.  

Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивіден-

дів на одну просту акцію затверджується загальними зборами. На кожну просту акцію Това-

риства нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються виключно 

грошовими коштами.  

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату скла-

дення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 
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Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акція-

ми, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пунк-

ту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою 

радою. 

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку 

осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право 

на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 

Товариство, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, ро-

змір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення простих поштових листів або у інший 

спосіб, визначений Наглядовою радою. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про ви-

плату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивіде-

ндів фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів. 

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або без-

посередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням за-

гальних зборів. 

Дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями власного випуску, які ви-

купило Товариство. 

 

Інформація щодо дивідендної політики дочірніх підприємств які формують консолідо-

вану групу Товариства: 

Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які 

були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорцій-

но до розміру їхніх часток. 

Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено од-

ностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товарист-

ва. 

Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо 

інше не передбачено статутом. 

Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня при-

йняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або 

рішенням загальних зборів учасників. 

Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його 

фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до до-

кументів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з уча-

сниками солідарну відповідальність за зобов’язанням щодо повернення виплат товариству. 

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати 

дивіденди, якщо: 

1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв’язку із припи-

ненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до 

чинного законодавства; 
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2) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зо-

бов’язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рі-

шення про виплату дивідендів чи здійснення виплати. 

Статутом товариства можуть додатково передбачатися інші умови, за яких загальні 

збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів чи за яких дивіденди 

не можуть виплачуватися. 

Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або част-

ково не вніс свій вклад. 

 

11.8. інформація щодо перспектив розвитку та удосконалення корпора-

тивного управління: 

Товариство планомірно здійснює вдосконалення практики корпоративного управлін-

ня за допомогою впровадження рекомендацій Принципів корпоративного управління, а та-

кож приведення внутрішніх документів Товариства і процедур у відповідність до вимог чин-

ного законодавства.  

В рамках вдосконалення системи корпоративного управління протягом звітного року 

були розроблені і винесені на затвердження позачергових загальних зборів нові редакції 

Статуту та положень про органи Товариства (затверджено позачерговими загальними збо-

рами 20.12.2018р. (протокол №35)). 

В той же час Товариство своєчасно розкриває повну, актуальну і достовірну інфор-

мацію про Товариство для забезпечення можливості прийняття обґрунтованих рішень акці-

онерами Товариства та інвесторами. 

Товариство планує і надалі проводити активні дії для підвищення рівня корпоратив-

ного управління. Наприклад, в наступному році, серед іншого, Товариство планує суттєво 

розширити наповнення додатковою інформацією Річного звіту Товариства за 2018 рік, роз-

робити та впровадити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяль-

ності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОВТОРМЕТ" та інше. 

Прозорість діяльності і корпоративне управління відповідно до найкращих світових 

практик дозволить підвищити кредит довіри з боку зовнішньої і внутрішньої цільової аудито-

рії, що в підсумку позначиться на рентабельності, цінності акцій Товариства, позитивну ди-

наміку при обліку доходів та іміджі Товариства. 

 

11.9. політики підприємства стосовно адміністративних, управлінських 

та наглядових органів підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійно-

го досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати 

у звітному періоді тощо): 

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової 

ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії. 

Посадові особи органів Товариства повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досві-

дом, високими професійними та моральними якостями, необхідними для виконання своїх поса-

дових обов’язків та мати бездоганну ділову репутацію. 
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