
      
 
 У С Т А Н О В Ч И Й      Д О Г О В І Р   № 72-АТ 
 

                  про  створення  відкритого  акціонерного  товариства                                                  

«Нижньодніпровський  трубопрокатний завод» 

 

м. Київ                                                                         «28» грудня 1994 р. 

 

 

Засновниками  відкритого  акціонерного   товариства  виступають 

такі сторони: 

 

а) Фонд  державного майна  України  в  особі  заступника Голови  

Фонду Капцова Олександра Івановича; 

 б) організація орендарів Нижньодніпровського  трубопрокатного 

заводу  імені Карла  Лібкнехта,  зареєстрована розпорядженням викон- 

кому   Дніпропетровської    міської     Ради    народних   депутатів    від 

30.12.92 р.  № 1205 –р, в особі  Голови  ради  орендарів  Козловського 

Альфреда Івановича. 

Сторони  уклали  договір про перетворення   орендного  підприємс- 

тва "Нижньодніпровський  трубопрокатний завод імені Карла Лібкнех- 

та"  у  відкрите  акціонерне   товариство  " Нижньодніпровський  трубоп-

рокатний завод "   ( надалі  -  Товариство )  за  юридичною  адресою: 
 
 Україна, 320060, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21. 
 

  1. Товариство   з  моменту   державної   реєстрації  є  юридичною  

особою,   має   самостійний   баланс,   розрахунковий,  валютний  та  інші  

рахунки   в   банківських   установах,   печатку,   штампи,   має  право  на 

фірмову марку, товарний  знак та інші реквізити. 

 

    2. Товариство   є   правонаступником   організації    орендарів  і  

орендного підприємства "Нижньодніпровський  трубопрокатний завод   

імені   Карла   Лібкнехта",   з  моменту державної   реєстрації  приймає  

його активи і пасиви. 

 

 3. Товариство  може  створювати  на  території  України  та  за  її  

межами   дочірні   підприємства,   філії   і   представництва   відповідно  

до  чинного  законодавства  України  та  держави за  місцем  їх реєстр- 

рації. 
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4. Товариство  може  бути учасником спільних підприємств,   ак- 

піонерних   та  інших  товариств,  концернів,  консорціумів,   асоціацій 

та інших добровільних об"єднань. 

 

 5. Предметом діяльності товариства є: 

         - виробництво  та  реалізація   сталі,  металевих   труб,  суцільно- 

катаних  коліс,  кільцевих  виробів  та   бандажів,   іншої   промислової  

продукції; 

          - виробництво товарів народного споживання; 

          - проведення   наукових дослідів  та  науково-технічних    розробок 

та їх впровадження у виробництво; 

         - розробка, виготовлення, монтаж, ремонт, пуско-налагоджуваль- 

ні роботи  та  технічне  обслуговування  нестандартизованного  облад- 

нання; 

- виробництво,    супровід   та  реалізація   програмних    продук- 

тів; 

- проведення   проектних,   конструкторських,   експериментальних,  

технологічних, обчислювальних робіт в різних галузях; 

- виробництво    продукції    сільського   господарства  для   задово- 

лення потреб працівників підприємств та населення; 

         - торгово-закупівельна, збутова та біржова діяльність; 

          - зовнішньоекономічна        діяльність,        проведення        експорт- 

но-імпортних операцій згідно з діючим законодавством; 

         - переробка відходів виробництва, вторинної сировини; 

         - надання   населенню   та   підприємствам   різних   послуг,  у  тому 

числі   житлово-комунальних, медичних,   консультативних,  експертних 

та правових послуг. 

  

 6. Товариство має право  без  обмежень  приймати рішення щодо 

напрямків  своєї діяльності. 
 
 7. Товариство  може  від  свого   імені   укладати   угоди   (догово-  

ри,  контракти),   у  тому  числі  договори    купівлі-продажу, щодо  підря- 

ду,   страхування  майна,  перевезення,  зберігання,    доручення    і    комі- 

сії  та інші,    набувати   майнових     та   особистих   немайнових    прав   і 

нести    обов"язки,  виступати     позивачем    та     відповідачем    у    суді,  

арбітражному суді та третейському суді. 

 

 8. Товариство  у    своїй   діяльності   керується   чинним   законо-

давством   України,  цим  договором,  Статутом,   а   також   внутрішніми 

правилами  процедур, регламентами та іншими локальними  нормативни- 

ми   актами. 
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9.  Права  та  обов"язки  акціонерів   Товариства  визначаються   його   

Статутом. 
 

        10. Товариство є власником : 

      -  майна переданого йому засновниками; 

             - майна,  одержаного в результаті його фінансово-господарської 

діяльності; 

            - іншого  майна,  набутого  на підставах,  не заборонених чинним      

законодавством України. 

            Товариство здійснює володіння, користування  та розпорядження 

своїм  майном  у  відповідності  з цілями своєї  діяльності. 

 

  11. Товариство може самостійно продавати,  передавати безкош- 

товно, обмінювати, передавати   в   оренду  юридичним   особам і грома-  

дянам засоби виробництва  та     інші   матеріальні   цінності,   відчуджу- 

вати   їх   іншим   способом  відповідно  до   положення,   затвердженого   

засновниками. 

 

            12. Статутний фонд Товариства   становить 538850000000 (п "ят- 

сот  тридцять  вісім  млрд.   вісімсот   п "ятдесят  млн.)    карбованців    і  

поділений  на  21554000  ( двадцять один   млн. п"ятсот п "ятдесят чоти- 

ри  тис.)  шт.  простих   іменних  акцій   номінальною   вартістю   25 000   

( двадцять п"ять тисяч ) крб. кожна,   які   розподіляються   між   заснов-

никами    таким   чином: 

           - організація  орендарів  Нижньодніпровського  трубопрокатного 

заводу  імені   Карла   Лібкнехта  є  власником  16828240  (шістнадцяти 

млн.  восьмисот   двадцяти   восьми  тис.  двохсот  сорока) акцій загаль- 

ною  вартістю  420706000000  (чотириста двадцять млрд.    сімсот шість 

млн. ) карбованців; 

          - Фонд   державного   майна   України є власником 4725760 (чоти- 

рьох    млн.   семисот  двадцяти   п "яти   тис.  семисот  шестидесяти) ак- 

цій   загальною   вартістю  118144000000   (сто  вісімнадцять  млрд.   сто 

сорок чотири млн.) карбованців. 

             Статутний  фонд  створюється  за   рахунок  внесків акціонерів в 

обмін на акції Товариства. 

            Акціонери  відповідають  за  зобов"язаннями Товариства тільки в 

межах належних їм акцій. 

 

 13. Товариство  випускає  акції  у  розмірі  його  статутного  фон- 

ду  і  проводить  їх  реєстрацію  у  порядку,  передбаченому  чинним  за- 

конодавством. 

 

 14. Після  державної   реєстрації   акцій  Товариства   підлягають 

продажу   фізичним   особам,   які  згідно  зі  ст. 8  Закону України "Про 
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приватизацію  майна державних підприємств" можуть бути покупцями  

державного  майна  у  процесі  приватизації,  відповідно до Плану при- 

ватизації  державної частки  майна орендного підприємства "Нижньод- 

ніпровський  трубопрокатний  завод  ім. К.  Лібкнехта"  затвердженого 

розпорядженням Фонду державного майна України  від 16 грудня 1994 

року N 36-РПП. 

  

              15. Акції на  вартість  майна, що  належать організації  оренда- 

рів ,  розміщуються  між   її  членами  згідно  Положення  про  порядок 

розподілу акцій між членами організації орендарів. 

 

              16. Акції  Товариства  є   іменними  і  підлягають  обов"язовій  

реєстрації  в   Книзі   реєстрації   акцій,  яка  ведеться  правлінням  То- 

вариства. 

               

            17. Кожна акція Товариства номінальною вартістю 25000 (двад- 

цять п"ять тис. )  карбованців   дає  акціонерові   право  одного   голосу 

при  вирішенні  всіх  питань,  що  розглядаються на установчих зборах  

акціонерів Товариства. 

 

 18. Резервний фонд Товариства створюється у розмірі, що ста- 

новить  25  відсотків  статутного  фонду,  і  використовується  для пок- 

риття  витрат,   пов"язаних  з  відшкодуванням  збитків,  та позаплано- 

вих  витрат.  Резервний  фонд  створюється шляхом щорічних відраху- 

вань   у  розмірі  5  відсотків   чистого  прибутку  (доходу)  Товариства 

до отримання необхідної суми. 

 

 19. Органи управління Товариством, його організаційна струк- 

тура визначається Статутом Товариства. 

 Склад правління  Товариства та ревізійної комісії до завершен- 

ня приватизації  державної  частки майна затверджується на конферен- 

ції  організації  орендарів  за  погодженням  з Фондом державного май- 

на України. 

             Обов"язки Голови правління до проведення перших установчих 

зборів  акціонерів  Товариства  покладаються  на  генерального   дирек- 

тора заводу. 

 

 20. Договір  оренди, укладений  між організацією орендарів та 

орендодавцем,  припиняє  свою  дію  з дня державної реєстрації  Това- 

риства. 

 

 21. У  разі  ліквідації  Товариства  належні   йому  кошти  роз- 

поділяються  ліквідаційною  комісією  між акціонерами   пропорційно 

загальній номінальній вартості належних їм акцій. 
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 22. Договір набуває чинності  з  моменту його підписання упов- 

новаженими  особами. 

 

 23. Цей  договір складено у  6-ти примірниках,   які знаходяться   

у засновників, уповноважених підписати договір.  

 

 24. Уповноважені: 

 

              - орендне підприємство "Нижньодніпровський трубопрокатний   

завод ім. К. Лібкнехта";  юридична  адреса 320060, м. Дніпропетровськ,  

вул.  Столєтова,  21,    розрахунковий   рахунок  N 000263101  в  Індуст- 

ріальному    відділенні   Промінвестбанку   м. Дніпропетровська,   МФО 

305415;  

 

 - Фонд  державного  майна  України; юридична адреса: 252133, 

м. Київ, вул. Кутузова, 18/9. 

 

 

 

 

Підписи учасників: 

 

Від органу приватизації 

 

 

Заступник Голови Фонду 

державного майна України 

 

 

 

 

Від організації орендарів 

 

 

Голова ради орендарів 

Нижньодніпровського трубопрокатного 

заводу ім. К.Лібкнехта 

 
 

 

 


