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ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,  
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,  

ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ  
 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.   
Проект рішення:  

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Волкову Ліну Вікторівну; Ключник Ларису Миколаївну; Ключник 
Марину Ігорівну; Голікову Лілію Юріївну; Петько Наталю Юріївну; Чеброву Юлію Петрівну, Штанько Анну Валеріївну.  

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.  
 
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
Проект рішення:  

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: 
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 

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

ляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого допові-
дачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. 

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

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

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

 
3. Розгляд  звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік та  затвердження заходів за нас-

лідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році. 
Проект рішення:  

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік. 
2. Роботу Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності 

Товариства і положенням його установчих документів. 
3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2019 році визначити: 
1) забезпечення поліпшення бюджетних показників діяльності Товариства; 
2) удосконалення Системи управління якістю; 
3) підвищення рівня задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції та технологічних процесів; 
4) розширення продуктового ряду та ринків збуту; 
5) здійснення програми технічної модернізації. 
 
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за 

наслідками його розгляду. 
Проект рішення:  

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік. 
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам дія-

льності Товариства і положенням його установчих документів. 
 
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фі-

нансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення:  

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 

2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною. 
 
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 
Проект рішення:  

1. Затвердити Звіт незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІ-
РМА "ХАРКІВ" щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 року.  

2. Затвердити Звіт незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІ-
РМА "ХАРКІВ" щодо аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 року.   

3. Роботу незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХА-
РКІВ" по виконанню послуг з аудиту  фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, 
що закінчився 31.12.2018 року. визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного зако-
нодавства та міжнародних стандартів аудиту.   

   
7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 

2018 році. 
Проект рішення:  

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі консолідовану фінансову звітність та річну фінансову звітність То-
вариства за 2018 рік. 

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. 
 
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  
Проект рішення:  
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Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 
році. 

 
9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2019 рік. 
Проект рішення:  

Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2019 рік: 
- обсяг реалізації продукції - 402,2 тис. тонн; 
- чистий дохід  від реалізації продукції - 12,9 млрд. грн. 

 
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.  
Проект рішення:  

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: 
1. Житченка Валентина Володимировича; 
2. Бочановської Жанни Вячеславівни; 
3. Рогачевського Івана Олександровича. 
 
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.  
 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товари-

ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.  
Проект рішення:  

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.  
2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній основі. 
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства. 
 
13. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  
Проект рішення:  

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090049 від 26.12.2008 р., укладені між 
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація 
продукції, загальна вартість яких за 2018 рік складає 2 820 111 215,07 гривень, що становить 14,790% вартості активів Товари-
ства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.  

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090051 від 26.12.2008 р., укладені між 
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація 
продукції, загальна вартість яких за 2018 рік складає 3 515 189 239,93 гривень, що становить 18,435% вартості активів Товари-
ства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.  

3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090052 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІН-
ТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є постачання труб-
ної продукції, загальна вартість яких за 2018 рік складає 3 618 789 039,07 гривень, що становить 18,979% вартості активів То-
вариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.  

4. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090053 від 26.12.2008 р., укладені між ПАТ "ІН-
ТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є реалізація цільно-
катаних коліс та бандажів, загальна вартість яких за 2018 рік складає 2 666 528 910,21 гривень, що становить 13,979% вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.  

5. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №ПП 06150289/553150666 від 08.05.2015 р., 
укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Постачальника, предметом яких є 
поставка безперервнолитої круглої заготовки для виробництва кільцебандажної продукції і труб та поставка металопродукції, 
загальна вартість яких за 2018 рік складає 8 206 418 804,48 гривень, що становить 43,039% вартості активів Товариства за 
даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.  

 
14. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції. 
Проект рішення:  

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій 
редакції та затвердити їх. 

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду 
членів Наглядової ради Товариства.                    

 
15. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства. 
Проект рішення:  

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства. 
 
16. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редак-

ції. 
Проект рішення:  

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затве-
рдити їх. 

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управ-
ління Товариства.                    

 


