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1. Річними загальними зборами ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП 
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство), які відбулися 19 квітня 2012 року 
(протокол загальних зборів Товариства №17), з питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення 
повноважень членів Наглядової ради Товариства" у зв'язку із закінченням строку повноважень на посаді членів 
Наглядової ради, керуючись вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", припинено повноваження 
наступних членів Наглядової ради Товариства: 

- Кірічко Олександра Івановича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. На посаді 
члена Наглядової ради перебував 3 роки. Кірічко О.І. володіє 0,0000025% статутного капіталу Товариства та не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

- Маріної Оксани Юріївни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. На посаді члена 
Наглядової ради перебувала 3 роки. Маріна О.Ю. володіє 0,0000025% статутного капіталу Товариства та не має 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

- Чернявського Олександра Геннадійовича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. 
На посаді члена Наглядової ради перебував з 08.04.2011 року по 19.04.2012 року. Чернявський О.Г. володіє 
0,00000175% статутного капіталу Товариства та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

- Морозова Дениса Володимировича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. На 
посаді члена Наглядової ради перебував 3 роки. Морозов Д.В. володіє 0,00001825% статутного капіталу 
Товариства та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

- Єсаулова Геннадія Олександровича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. На 
посаді члена Наглядової ради перебував з 13.04.2010 року по 19.04.2012 року. Єсаулов Г.О. володіє 0,00000025% 
статутного капіталу Товариства та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

- Слюсарева Олексія Юрійовича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. На посаді 
члена Наглядової ради перебував 3 роки. Слюсарев О.Ю. володіє 0,00000225% статутного капіталу Товариства та 
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

- компанії "INTERPIPE LIMITED”, ідентифікаційний код відповідно до свідоцтва про реєстрацію НЕ 170535. На 
посаді члена Наглядової ради перебував з 08.04.2011 року по 19.04.2012 року. Компанія "INTERPIPE LIMITED” 
володіє 21,8404% статутного капіталу Товариства та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. 

2. Річними загальними зборами Товариства, які відбулися 19 квітня 2012 року (протокол загальних зборів 
Товариства №17), з питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства", керуючись вимогами 

Закону України "Про акціонерні товариства", строком на три роки, обрано:  
- членом Наглядової ради Товариства - Кірічко Олександра Івановича. Згоди фізичної особи на розкриття 

паспортних даних не отримано. За основним місцем роботи є директором ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ". У 
інших юридичних особах обіймає наступні посади: Голова Наглядової ради ВАТ "ІНТЕРПАЙП 
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"; Голова Наглядової ради ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 
"ДНІПРОСТАЛЬ"; Член Ради Директорів, Головний Виконавчий Директор "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" та Член Ради 
Директорів "СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД". Протягом останніх п'яти років займав посаду директора ТОВ "ІНТЕРПАЙП 
МЕНЕДЖМЕНТ". Розмір пакета акцій Товариства, яким володіє Кірічко О.І. складає 10 шт. простих іменних акцій 
Товариства, що складає 0,0000025% статутного капіталу Товариства. Кірічко О.І. не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини. 

- членом Наглядової ради Товариства - Маріну Оксану Юріївну. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не отримано. За основним місцем роботи є заступником директора з персоналу ТОВ "ІНТЕРПАЙП 
МЕНЕДЖМЕНТ"; по сумісництву займає посаду начальника Управління по роботі з персоналом ТОВ "ІНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА". У інших юридичних особах обіймає посаду заступника Голови Наглядової ради ВАТ "ІНТЕРПАЙП 
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД". Протягом останніх п'яти років займала наступні посади: з 04.07.2005 - 
по т.ч. ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з персоналу; з 01.09.2005 – по т.ч. за 
сумісництвом ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник управління по роботі з персоналом. Розмір пакета акцій 
Товариства, яким володіє Маріна О.Ю. складає 10 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,0000025% 



 2 

статутного капіталу Товариства. Маріна О.Ю. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
- членом Наглядової ради Товариства - Чернявського Олександра Геннадійовича. Згоди фізичної особи на 

розкриття паспортних даних не отримано. За основним місцем роботи є заступником директора з фінансів та 
економіки ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ". У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член 
Наглядової ради ВАТ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"; член Наглядової ради ВАТ 
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"; член Наглядової ради ТОВ ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; член Наглядової ради 
ТОВ "НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКІСТЬ"; член Ради Директорів, Головний Виконавчий Директор 
СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД. Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: 01.11.2006-20.08.2007 р.- Філія ТОВ 
"Ернст енд Янг", директор; з 23.08.2007-по т.ч. ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з фінансів 
та економіки. Розмір пакета акцій Товариства, яким володіє Чернявський О.Г. складає 7 шт. простих іменних акцій 
Товариства, що складає 0,00000175% статутного капіталу Товариства. Чернявський О.Г. не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини. 

- членом Наглядової ради Товариства - Морозова Дениса Володимировича. Згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних не отримано. За основним місцем роботи є начальником Управління продуктами та ресурсами 
ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член Наглядової ради ВАТ 
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"; член Наглядової ради ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ВТОРМЕТ". Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: з 04.07.2005-по 01.03.2011 – ТОВ "ІНТЕРПАЙП 
МЕНЕДЖМЕНТ", начальник бюджетного управління фінансово-економічної служби; з 02.03.2011-по т.ч. - ТОВ 
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління продуктами та ресурсами. Розмір пакета акцій Товариства, яким 
володіє Морозов Д.В. складає 73 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00001825% статутного 
капіталу Товариства. Морозов Д.В. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

- членом Наглядової ради Товариства - Єсаулова Геннадія Олександровича. Згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних не отримано. За основним місцем роботи є директором ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 
"ДНІПРОСТАЛЬ"; за сумісництвом займає посаду радника з розвитку виробництва та нових технологій ТОВ 
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У інших юридичних особах посад не обіймає. Протягом останніх п'яти років займав 
наступні посади: Липень 2001-жовтень 2007 р. - ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", Голова Правління - генеральний 
директор; з 16.10.2007-по т.ч. - ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ", директор. Розмір пакета акцій Товариства, яким володіє 
Єсаулов Г.О. складає 1 шт. проста іменна акція Товариства, що складає 0,00000025% статутного капіталу 
Товариства. Єсаулов Г.О. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

- членом Наглядової ради Товариства - Слюсарева Олексія Юрійовича. Згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних не отримано. За основним місцем роботи є директором ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", за 
сумісництвом займає посаду заступника директора з виробничо-консалтінгових питань ТОВ "ІНТЕРПАЙП 
МЕНЕДЖМЕНТ". У інших юридичних особах обіймає наступні посади: Голова Наглядової ради ВАТ 
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"; Голова Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; член Наглядової 
ради ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ". Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: з 
2.09.2005-по т.ч. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор; з 1.11.2007 – по т.ч. - за сумісництвом заступник 
директора з виробничо-консалтінгових питань ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ. Розмір пакета акцій Товариства, 
яким володіє Слюсарев О.Ю. складає 9 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00000225% 
статутного капіталу Товариства. Слюсарев О.Ю. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

- членом Наглядової ради Товариства - "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), реєстраційний номер 
НЕ170535, місцезнаходження: Mykinon, 12 LAVINIA COURT,6th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus. Розмір пакета 
акцій Товариства, яким володіє "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) складає 87 361 849 шт. простих 
іменних акцій Товариства, що складає 21,8404% статутного капіталу Товариства. Не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини. 

3. Річними загальними зборами Товариства, які відбулися 19 квітня 2012 року (протокол загальних зборів 
Товариства №17), з питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства" у зв'язку із закінченням строку повноважень на посаді членів Ревізійної комісії, керуючись 

вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", припинено повноваження наступних членів Ревізійної 
комісії Товариства: 

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 33668606. На посаді члена Ревізійної комісії перебувало з 13.04.2010 року по 19.04.2012 року. ТОВ 
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" володіє 12,0902% статутного капіталу Товариства та не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини. 

- Бочановської Жанни В'ячеславівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. На 
посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 08.04.2011 року по 19.04.2012 року. Бочановська Ж.В. володіє 
0,00000175% статутного капіталу Товариства та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

- Шмунк Дмитра Володимировича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. На посаді 
члена Ревізійної комісії перебував 3 роки. Шмунк Д.В. володіє 0,00001825% статутного капіталу Товариства та не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

4. Річними загальними зборами Товариства, які відбулися 19 квітня 2012 року (протокол загальних зборів 
Товариства №17), з питання порядку денного "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства" керуючись вимогами 
Закону України "Про акціонерні товариства", строком на три роки, обрано:  

- членом Ревізійної комісії Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33668606, місцезнаходження: вул. Пісаржевського, буд.1-А, м. 
Дніпропетровськ, 49005. Розмір пакета акцій Товариства, яким володіє ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" складає 48 
360 910 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 12,0902% статутного капіталу Товариства. Не має 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

- членом Ревізійної комісії Товариства  - Бочановську Жанну В'ячеславівну. Згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних не отримано. За основним місцем роботи є начальником відділу управління оборотними 
коштами Бюджетного управління ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". В інших юридичних особах посад не обіймає. 
Протягом останніх п'яти років займала наступні посади: червень 2006р.-грудень 2011р., ТОВ "ІНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА", економіст відділу управління оборотними коштами Бюджетного управління; січень 2012р.-по т.ч. ТОВ 
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу управління оборотними коштами Бюджетного управління. Розмір 
пакета акцій Товариства, яким володіє Бочановська Ж.В. складає 7 шт. простих іменних акцій Товариства, що 






