
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

26.04.2019 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 24-1-161 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розк-

риття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 

року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Голова Правління     Костенко С.О. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВ-

СЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 49081 м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 05393116 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (0562) 35-91-63, 35-83-47 , 35-91-63 

6. Адреса електронної пошти 

 Elena.Shtanko@ntrp.іnterpіpe.bіz 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені уча-

сника фондового ринку 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку Укра-

їни", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на влас-

ному веб-сайті учасника фондо-

вого ринку 

http://ntrp.іnterpіpe.bіz/іnvestors/rozakrutіe_

іnformacіі/osobluva_іnf_pro_tovarіstvo/ 26.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата вчинення 

дії 

Зміни (призначено, звіль-

нено, обрано або припи-

нено повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або по-

вне найменування юридичної особи 

Ідентифікацій-

ний код юриди-

чної особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсот-

ках) 

1 2 3 4 5 6 

25.04.2019 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Житченко Валентин Володимирович - 0 

Зміст інформації: 

1. Річними загальними зборами  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по 

тексту - Товариство) 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24), у зв'язку із закінченням строку повноважень на посаді членів Ревізійної комісії, ке-

руючись вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення про припинення повноважень: 

- члена Ревізійної комісії Житченко Валентина Володимировича. На посаді члена Ревізійної комісії перебував з 19.04.2016р. до 25.04.2019р. На посаді Голови Ревізій-

ної комісії перебував з 19.04.2016р. до 25.04.2019р. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; 

 

25.04.2019 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Бочановська Жанна Вячеславівна - 0,00000175 

Зміст інформації: 

- члена Ревізійної комісії Бочановської Жанни Вячеславівни. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 19.04.2016р. до 25.04.2019р. Є акціонером ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" та є власником 7 (семи) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00000175% статутного капіталу Товариства. Не має непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини; 

25.04.2019 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Рогачевський Іван Олександрович - 0 

Зміст інформації: 

- члена Ревізійної комісії Рогачевського Івана Олександровича. На посаді члена Ревізійної комісії перебував з 19.04.2016р. до 25.04.2019р. Акціями Товариства не во-

лодіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

25.04.2019 обрано Член Ревізійної комісії Рогачевський Іван Олександрович - 0 

Зміст інформації: 

2. Річними загальними зборами Товариства 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24), строком на три роки обрано: 

- членом Ревізійної комісії Товариства Рогачевського Івана Олександровича Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 20.09.2013р. по 

30.06.2015р.-  ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", провідний  спеціаліст відділу контроллінгу Бюджетного управління Фінансово-економічної служби; з 

01.07.2015р. по 31.08.2016р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", провідний спеціаліст відділу контроллінгу Фінансово-економічної служби; з 01.09.2016р. по тепе-

рішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний спеціаліст відділу контроллінгу Фінансово-економічної служби. У інших юридичних особах посад не обіймає. 

Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; 

 

25.04.2019 обрано Член Ревізійної комісії Малевська Єлизавета Юріївна - 0 

Зміст інформації: 

- членом Ревізійної комісії Товариства Малевську Єлизавету Юріївну. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 13.02.2012р. по 02.09.2016р.-  

ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ", провідний  економіст з бюджетування; з 05.09.2016р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний економіст з методо-

логії Відділу консолідації Економічного управління Фінансово-економічної служби. У інших юридичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не володіє та 

не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; 



25.04.2019 обрано Член Ревізійної комісії Коваленко Володимир Сергійович - 0 

Зміст інформації: 

- членом Ревізійної комісії Товариства Коваленко Володимира Сергійовича.  Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 01.12.2010р. по 

31.05.2015р. - ПАТ "МНПК "ВЕСТА", начальник відділу аудиту звітності управління бухгалтерського обліку; з 01.04.2015р. по 06.07.2015р. - ТОВ "ВЕСТА КАР БА-

ТЕРИ", начальник відділу Управління фінансів та аудиту; з 02.11.2015р. по 31.08.2016р. - ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", менеджер з консолідації від-

ділу консолідації Управління підприємства; з 01.09.2016р. по 02.01.2017р. - ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", заступник начальника відділу біз-

нес-контроллінгу Управління підприємства; з 03.01.2017р. по 02.07.2018р. -  ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", провідний фінансовий контролер (заступ-

ник начальника відділу) відділу бізнес-контроллінгу Управління підприємства; з 24.09.2018р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", провідний 

спеціаліст відділу міжнародної звітності Бухгалтерії Фінансово-економічної служби. У інших юридичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не володіє та 

не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

25.04.2019 обрано Голова Ревізійної комісії Малевська Єлизавета Юріївна - 0 

Зміст інформації: 

3. Ревізійною комісією Товариства 25 квітня 2019 року (протокол засідання Ревізійної комісії від 25.04.2019р.), на підставі Закону України "Про акціонерні товарист-

ва", Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії Товариства Малевську Єлизавету 

Юріївну. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 13.02.2012р. по 02.09.2016р.-  ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ", провідний  економіст з бю-

джетування; з 05.09.2016р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний економіст з методології Відділу консолідації Економічного управління Фі-

нансово-економічної служби. У інших юридичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини. 

 


