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Розділ 1. Вступ 
 

Консолідований звіт про управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі – ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ", Товариство) включає звіт про управління Товариства та підприємств, які пере-
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бувають під контролем Товариства (його дочірнє підприємство). Контроль досягається тоді, 
коли Товариство має можливість керувати фінансовою та операційною політикою підприємс-
тва з метою отримання економічних вигід від його діяльності. 

Частка власності та право голосу Товариства в її дочірніх підприємствах станом на 
31 грудня 2019 року представлені таким чином: 

 

№ 
з/п 

Найменування  
Товариства 

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної  

особи 

Місцезнаходження 

Розмір вкладу  
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

грн. 
% статут-

ного  
капіталу 

1. 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIД-
ПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ВАПНЯНА ФАБРИ-
КА" 

32896971 
вул. Столєтова, 
21, м. Днiпро, 
Україна, 49081 

30 000,00 100 

 
Зазначене в таблиці підприємство є дочірнім підприємством, яке формує консолідо-

вану групу Товариства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 2.  Організаційна структура та опис діяльності Товариства 
 

2.1. Опис діяльності Товариства 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" – найбільший в південно-східній частині Європи виробник і пос-
тачальник сталевих труб широкого спектру застосування.  

До складу заводу входять 3 виробничі цехи з випуску сталевих труб, які мають в сво-
єму складі 2 установки із пілігримовими станами, установку із трьохвалковим розкатним ста-
ном, трубопрокатний агрегат ТПА-140 з двома станами подовжнього прокату, стани холодно-
го періодичного подовжнього прокату труб, 2 волочильних стани, а також сучасні ділянки 
обробки труб. Основний виробничий майданчик Товариства розташований на території Інду-
стріального району м. Дніпро, i прилягає до Придніпровської залізничної магістралі. 

Завод виробляє і поставляє більше 1200 типорозмірів сталевих труб діаметром від 10 
до 377 мм, в т.ч.: 

- труби сталеві безшовні гарячодеформовані; 
- труби обсадні та муфти до них; 
- труби сталеві безшовні холоднодеформовані загального призначення, а також висо-

кої та особливо високої точності; 
- труби підшипникові. 
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Також завод виготовляє понад 100 типорозмірів цільнокатаних залізничних коліс різ-
ної конфігурації для вантажних та пасажирських вагонів, швидкісних експресів, електропоїз-
дів в розмірному ряду зовнішніх діаметрів від 650 до 1225 мм, бандажів для локомотивів, 
вагонів метрополітену, трамваїв та ін. в т.ч. 

- суцільнокатані залізничні колеса; 
- залізничні бандажі; 
- залізничні осі та колісні пари. 
Окрім того, завод виготовляє заготовки тягових шестерень для електровозів, колісні 

центри та іншу продукцію для залізничного і муніципального транспорту. 
Сучасні технології та обладнання, система контролю якості і випробувань продукції 

забезпечують постачання труб, які  відповідають технічним вимогам споживачів та повністю 
відповідають вимогам національних і міжнародних стандартів. 

Застосування нових методів управління заводом, розширення сортаменту продукції із 
застосуванням нових технологій та модернізації устаткування, кваліфіковані кадри дозволя-
ють заводу займати лідируючі позиції у виробництві сталевих безшовних труб і залізничних 
коліс. 

Основним видом господарської діяльності є виробництво та реалізація  металевих 
труб, суцільнокатаних коліс, кільцевих виробів та бандажів. 

Основною метою діяльності заводу є організація ефективної господарської діяльності 
для отримання прибутку. 

Стратегія ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" спрямована на розвиток та утримання лідируючих 
позицій на ринку завдяки цілеспрямованій роботі по вдосконаленню технології, розширенню 
сортаменту, жорсткому контролю за значними статтями витрат та впровадженню програм 
заощадження ресурсів (металу, газу, електроенергії та ін.), що дозволить успішно конкурува-
ти з українськими і зарубіжними виробниками. 

Стратегічною ціллю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в області якості є досягнення лідируючого 
положення на ринках з виробництва високоякісної продукції, яка повністю задовольняє вимо-
ги та очікування споживачів, шляхом суворого виконання узгоджених вимог. Тому ПАТ "ІН-
ТЕРПАЙП НТЗ" послідовно реалізує стратегію технічного та економічного розвитку, яка на-
правлена на підвищення конкурентоспроможності продукції i зміцнення позицій заводу на 
ключових ринках. Її основні напрямки - впровадження у виробництво нових розробок, модер-
нізація обладнання, розширення сортаменту продукції, подальше підвищення її якості, екс-
плуатаційних та споживчих властивостей. 

Нині завод - це сучасне Товариство, одне з найбільших у галузі на Україні, має сучас-
не обладнання, технології, способи забезпечення й контролю якості сталевих труб, коліс, 
бандажів, кільцевих виробів, а по виробництву деяких видів продукції - єдине в Україні. 

 
 
2.2. Організаційна структура Товариства 
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Розділ 3.  Результати діяльності Товариства 
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Фінансова стратегія підприємства спрямована на виконання трьох цілей: 

 забезпечення підприємства необхідними грошовими коштами для його стабільності і 
ліквідності; 

 забезпечення його рентабельності і отримання максимального прибутку; 

 задоволення матеріальних і соціальних потреб його працівників. 
 
Обсяг виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо вплива-

ють на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. 
 
Обсяг виробництва: 

Найменування 
Виробництво 

тис.тон 

Труби безшовні гарячодеформовані для котлів висого тиску 2,484 

Труби безшовні гарячодеформовані підшипникові 0,208 

Труби сталеві безшовні гарячодеформовані 97,350 

Труби обсадні та муфти до них 101,574 

Труби безшовні холоднодеформовані підшипникові 0,011 

Труби сталеві безшовні холоднодеформовані 17,513 

Труби сталеві безшовні холоднотягнуті  підвищеної точності 
для заглибних електронасосів і заглибних електродвигунів 

0,956 

Колеса 193,765 

в т.ч. за давальницкою формою роботи 50,364 

Бандажі 1,961 

Осі для колісних пар 9,630 

Всього 425,453 

 
Обсяг реалізації: 

Найменування 
Обсяг реалізації 

 тис.тон  тис.грн. 

Всього по заводу 387,61 14 625 614,0 

Колесопрокатний цех, в т.ч. 142,69 6 885 515,95 

колеса 140,03 6 770 643,41 

кільця і бандажі 2,66 114 872,54 

Труби - всього, в т.ч. 229,71 6 647 037,36 

Трубний №3 33,32 1 045 326,49 

Трубний №4 145,20 4 437 583,02 

Трубний №5 51,19 1 164 127,85 

Ремонтно-механічний цех, в т.ч. 15,21 598 678,87 

осі для колісних пар 6,96 224 285,84 

колесні пари 8,25 374 393,03 

Допоміжна реалізація   481 999,95 

Соціальна сфера   12 381,88 

   
  Частка реалізації продукції підприємства по регіонах дальнього і ближнього зарубіжжя 
за 2019 рік склала 46,0%. 

Розділ 4.  Ліквідність та зобов’язання  Товариства 
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 За 2019 рік активи Товариства в порівнянні з початком року збільшилися на 2,8 
млрд.грн. (15%), їх вартість склала 21,917 млрд.грн. Основне збільшення відбулося за раху-
нок зростання необоротних активів,  запасів та інших оборотних активів. 
 
Структура дебіторської заборгованості: 

Дебіторська забор-
гованість 

сума, тис.грн. 

темп зро-
стання, % 

питома вага, % 

на звітну дату 
кінець попе-

реднього 
періоду 

на звіт-
ну дату 

кінець попе-
реднього 
періоду 

Всього      13 659 990          13 635 229 1%     

За товари, роботи, 
послуги 

     12 953 841          12 645 548    
2% 

95% 93% 

З бюджетом          102 381             220 708    -54% 1% 2% 

За авансами          553 441              606 533    -1% 4% 4% 

Інша заборгованість             50 327              162 440    -68% 0% 1% 

  
 Дебіторська заборгованість за 2019 рік практично не змінилась і склала на 
01.01.2020 року 13,7 млрд.грн. Найбільшу питому вагу ( 95%) в структурі дебіторської забор-
гованості займає заборгованість за товари, роботи, послуги. За звітний період вона збільши-
лася на 2%. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 01.01.2019 року 
зменшилася на 54 % і  склала    101 млн.грн. Заборгованість за виданими авансами за аналі-
зований період зменшилася на 1 % або на 6,5 млн.грн. Також зменшилася інша заборгован-
ність (на 68 %) і склала 50 млн.грн. 
 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за термінами освіти: 

Дебіторська 
заборгованість 

сума, тис.грн. 

темп зрос-
тання, % 

питома вага, % 

на звітну дату 
кінець попе-

реднього 
періоду 

на звітну 
дату 

кінець попе-
реднього 
періоду 

Всього 12 953 841 12 645 548 2%     

до 3-х місяців        3 570 946            3 376 153    
6% 

28% 27% 

від 3-х місяців 
до року 

       6 434 805            4 648 605    
38% 

50% 37% 

понад 1 року        2 948 090            4 620 790    -36% 23% 37% 

  

 За терміном утворення дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги до 3-
х місяців, є поточною, яка має тенденцію до швидкого погашення і безпосередньо залежить 
від обсягів продажів і ритмічності відвантаження. За звітний період поточна дебіторська за-
боргованість становить 28%, в порівнянні з 01.01.2019 роком її питома вага незначно збіль-
шилась. Дебіторська заборгованість з терміном виникнення збільшилась на 38 %.  Суттєво 
зменшилась дебіторська заборгованість з терміном виникнення понад 1 рок – на 36 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структура запасів: 

Показники сума, тис.грн. темп питома вага, % 
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на звітну дату 
кінець попе-
реднього пе-

ріоду 

зрос-
тання, 

% 

на звітну 
дату 

кінець по-
переднього 

періоду 

Запаси всього, в тому 
числі 

       1 731 311          1 342 278    29%     

сировина, матеріали          504 309              497 585    1% 29% 37% 

ГП, НЗВ, напівфабрика-
ти, товари 

     1 227 002            844 693   45% 71% 63% 

  
 За 2019 рік запаси збільшилися на 29%, їх вартість становить 1,7 млрд.грн. Найбі-
льшу питому вагу в складі запасів займають незавершене виробництво, напівфабрикати, 
готова продукція, товари – 71 %. Це найбільш ліквідні в порівнянні з іншими елементами за-
пасів активи. 
 
Структура зобов'язань: 

Кредиторська за-
боргованість 

сума, тис.грн. 

темп зро-
стання, % 

питома вага, % 

на звітну дату 
кінець попе-

реднього 
періоду 

на звітну 
дату 

кінець попе-
реднього 
періоду 

Всього       16 028 046 17 954 699       -10%     

За товари, роботи, 
послуги 

       1 101 427            1 813 403    -40% 6% 10% 

Поточна заборго-
ваність за дов-
гостроковими зо-
бов'язаннями 

       3 197 637            5 626 666    -43% 19% 31% 

Довгострокові зо-
бов'язання 

       2 460 156              511 829    381% 15% 3% 

Короткострокові 
кредити банків 

                  -                415 324    -100% 0% 2% 

З бюджетом         196 643               24 615    699% 1% 0% 

Зі страхування              9 523                  8 646    10% 0% 0% 

З оплати праці            37 662                33 457    13% 0% 0% 

За авансами        6 284 054            6 985 658   -10% 43% 39% 

Поточне забезпе-
чення 

         333 845              331 929    1% 2% 2% 

Інша заборго-
ваність 

       2 407 099            2 203 172    9% 14% 12% 

 
 За 2019 рік зменшилася сума кредиторської заборгованості на 10 %, в т.ч.  за товари, 
роботи, послуги на 712 млн.грн (на 40 %). За звітний період кредиторська заборгованість за 
отриманими авансами зменшилась на 701 млн.грн  на 10 %. 
           За рік суттєво змінилася структура зобов'язань. Зменшилась питома вага кредиторсь-
кої заборгованості за товари, роботи, послуги на 01.01.2020 року на 10% в порівнянні з 
01.01.2019 року. В той же час збільшилися питома вага довгострокових  зобов'язань та зме-
ншилася питома вага поточної заборгованності по довгостроковим  зобов'язанням.  
 
 
 
 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за термінами освіти: 
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Кредиторська 
заборгованість 

сума, тис.грн. 
темп зростан-

ня, % 

питома вага, % 

на звітну 
дату 

кінець попере-
днього періоду 

на зві-
тну 

дату 

кінець попе-
реднього пе-

ріоду 

Всього    1 101 427 1 813 403 -44%     

до 3-х місяців       815 429                 789 296    3% 74% 43% 

от 3-х місяців до 
року 

      236 285              1 016 884    -77% 22% 56% 

понад 1 року        49 713                     7 223    588% 4% 0% 

 
Показники фінансового стану 
 Збільшення частки власного капіталу, правильне його розміщення, рівновага між 
активами і джерелами їх формування, а також платоспроможність і кредитоспроможність - 
все це сприяє підвищенню фінансової незалежності Товариства. 
 Для оцінки фінансового стану Товариство вважає, що найважливішими показниками 
е: коефіцієнт концентрації залученого капіталу, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт 
валового прибутку. 
 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу, який розраховується, як відношення 
залученого капіталу до загального обсягу використовуваного капіталу, за 2019 рік зменшився 
і дорівнює 0,79. Даний коефіцієнт має широке практичне використання і розглядається інвес-
торами і кредиторами як важливий індикатор фінансової стійкості, на основі якого прийма-
ються рішення про вкладення капіталу. 
 Коефіцієнт поточної ліквідності, що відображає достатність у Товариства обігових 
коштів, необхідних для погашення короткострокових зобов'язань, за 2019 рік дорівнює 1,2. 
Показник має тенденцію до збільшення. 
 Коефіцієнт валового прибутку, що показує скільки валового прибутку припадає на 
кожну гривню доходу, в порівнянні з попереднім роком збільшився на 43 % і становить 34%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 5.  Екологічні аспекти 
 

На ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" впроваджена система управління навколишнім природним 
середовищем, яка охоплює усі види діяльності підприємства від придбання сировини, мате-
ріалів, енергоресурсів до реалізації готової продукції. 

Екологічна політика підприємства затверджена Головою правління, та передбачає мі-
німізацію відходів та зменшення забруднення навколишнього середовища, води, повітря  та 
ґрунтів. Загальну політику по охороні навколишнього природного середовища здійснює  
начальник управління промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища. 

До екологічного законодавства, яке поширюється на діяльність ПАТ  "ІНТЕРПАЙП 
НТЗ", належать Закони України: "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про 
охорону атмосферного повітря", "Про відходи", Водний Кодекс України та інші нормативні 
документи, Державні санітарні норми та правила, Державні стандарти України. 
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Моніторинг  навколишнього  середовища   враховує  основні  принципи  стандарту 
ISO 14000 і включає основні напрямки: 

 контроль відповідності документації підприємства вимогам природоохоронного за-
конодавства; 

 контроль якості, кількості викидів в атмосферне повітря та скидів у р. Дніпро; 

 контроль за збором, вивозом та утилізацією відходів виробництва та інші. 
Систематичний контроль екологічного стану підприємства здійснюється відомчим від-

ділом екології та промислової санітарії, атестованим Мінпромполітики України № 26416904-
26/4-1ВЛ від 27.02.2019р. Відділ екології та промислової санітарії забезпечений сучасними 
приладами контролю, методичними матеріалами. Фахівці служби мають досвід роботи і від-
повідну освіту. 

На підприємстві постійно проводиться робота по заміні, реконструкції або по встанов-
ленню нових пилогазоочисних споруд.    

 Загальний  викид  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря  у  2019г. склав  - 
875 тон. Скид стічних вод у р.  Дніпро склав - 1 млн. 648 тис. м3 рік. 

На підприємстві діє система збору, передачі та вивозу виробничих та побутових від-
ходів. Вивіз відходів з території підприємства виконується згідно договорів з  організаціями, 
які мають ліцензії на проведення операцій з відходами. В 2019році вивезено на утилізацію        
14 638 тон відходів виробництва.   

На виконання закону України про відходи, на підприємстві на кожний вид відходу роз-
роблений  технічний паспорт, в якому вказують  данні про відхід, подальше його розміщення 
та передача. Паспорта  погоджені с органами державного нагляду, які контролюють рух  від-
ходів  та їх утилізацію. 

Підприємство має дозволи на всі напрямки екологічного впливу виробництва (викиди 
в атмосферне повітря, скидання в водойму) які видані відповідними органами. 

Щорічно, відповідно до чинного законодавства України підприємство надає органам 
державної і виконавчої влади статзвітність, у якій відображається інформація про обсяги ви-
кидів, скидання у р. Дніпро, передачу відходів та екологічні витрати. 

Підприємство регулярно сплачує екологічні збори за забруднення навколишнього 
природного середовища. 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 6.  Соціальні аспекти та кадрова політика 
 
6.1. Чисельність персоналу. 
            Середньооблікова чисельність на підприємстві за 2019 рік становить 4 774 чоловік: 
Чисельність промислово-виробничого персоналу 4 489 чол., в т.ч. 

 робочі   -  3 802 чол. 

 керівники   -     335 чол. 

 фахівці   -     335 чол. 

 службовці  -       17 чол. 
Чисельність непромислового-виробничого персоналу 285 чол., в т.ч. 

 робочі   -      94 чол. 

 керівники   -        9 чол. 

 фахівці   -     140 чол. 

 службовці  -       42 чол. 
Станом на 31.12.2019 облікова чисельність всього персоналу по заводу склала              

4 571 чол., в тому числі: 

 промислово-виробничий персонал - 4 264 чол. 

 робітники    - 3 614 чол 

 керівники    -    323 чол. 
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 фахівці    -    313 чол. 

 службовці   -      14 чол. 

 непромисловий персонал -    307 чол. 
 

6.2.  Мотивація персоналу. 
У 2019 році завершився процес оновлення описів і оцінки всіх посад за методикою 

Hey Group. Основні завдання системи: підвищення ефективності виробництва шляхом зміни 
системи управління персоналом в області, пов'язаної з оплатою праці, і мотивація співробіт-
ників на досягнення поставлених перед ними завдань. 

Матеріальна мотивація: 
Матеріальна мотивація персоналу виражається у вигляді встановлених цільових 

окладів та у вигляді змінної винагороди (премії). 
Розміри преміальної винагороди (премії) працівникам встановлюються відповідно до 

політики преміювання в залежності від віднесення посади до функціональної сім'ї, категорії, 
рівня посади. 

Так, для керівників з функцією «Виробництво» встановлено максимальний розмір 
премії на рівні 60% (по окремим керівникам на рівні до 80%). Для робітників з функцією «Ви-
робництво» встановлено максимальний розмір премії на рівні 40%. Фахівці і службовці отри-
мують премії за «бонусною» системою преміювання. Максимальний розмір бонусу - 20%. 

З метою заохочення працівників, які зробили великий внесок у забезпечення виконан-
ня виробничої програми, показали високу результативність, професіоналізм і відповідаль-
ність щомісяця виплачується додаткова премія за результати праці - до 200%, залежно від 
виконання норм виробітку. 

Висока змінна частина в доході працівника дозволила більш гнучко реагувати на ко-
ливання обсягів виробництва і зміни режимів роботи. 

Преміювання працівників проводиться за груповими та індивідуальними показниками, 
що враховує результати роботи заводу, цеху, дільниці, бригади і конкретного працівника. У 
2019 році на основі аналізу діючих показників, рівня їх досягнення проводилася робота щодо 
перегляду показників преміювання працівників підрозділів, шкал преміювання; переглядався 
їхній діапазон. 

Нематеріальна мотивація: 
Протягом 2019 року на підприємстві пройшло внутрішнє навчання 2 014 співробітни-

ків, що становить 44% від чисельності персоналу Товариства. 
Ключовою програмою системи навчання та розвитку персоналу, що діє в ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ" є «Кадровий резерв», що включає навчання по 5 програмам: 

 Майстер; 

 Лінійні керівники;  

 Начальники управління; 

 Начальники цехів; 

 Директора заводів, директора служб. 
 Програма спрямована на цільову підготовку кандидатів для заміщення в майбутньому 
ключових керівних посад, а також на сприяння досягнення стратегічних цілей в галузі управ-
ління персоналом: 

 забезпечення наявності талановитих співробітників на ключових посадах; 

 розвиток лідерства; 

 розвиток корпоративної культури. 
За програмами проходять навчання: 

 «Майстри»       7 працівників, 

 «Лінійні керівники»      2 працівників, 

 «Начальники управління»     1 працівників, 

 «Начальники цехів»      7 працівників, 

 «Директора заводів, директора служб»   3 працівників. 
З урахуванням затверджених підходів і принципів до підготовки «Кадрового резерву» 

для кожного резервіста (20 чол.) були розроблені Плани індивідуального розвитку на період 
навчання в Програмі, а також програма групового навчання. 

Програма має модульну структуру: 
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1. Навчання складається з двох блоків: 

 виробництво - знання технології виробництва та управлінські навички; 

 офіс - розуміння бізнесу Компанії та управлінські навички. 
2. Очне навчання проводиться 2 дні один раз на місяць (при тривалості модуля 1-4   

днів): 

 персонал, що працює по змінному графіку - в проміжку понеділок-четвер; 

 персонал, що працює за денним графіком - п'ятниця-субота. 
3.  Передбачено виконання міжмодульних домашніх завдань. 
4. Протягом усього навчання учасники працюють над проектами, орієнтованими на під-

вищення ефективності роботи свого підрозділу. 
 

6.3. Охорона праці та безпеки. 
6.3.1. Рівень виробничого травматизму: 

Період 
Середньооблікова 
кількість працюю-

чих  

Кількість травм 
Коефіцієнт 

частоти, 
Кч 

Коефіцієнт 
тяжкості, Кт всього 

у т.ч. зі смер-
тельним нас-

лідком 

2019 рік 4 774 4 - 0,8 74,6 

 
Структурні підрозділи, що допустили виробничі травми в 2019 році: 

 КПЦ      - 1 травма 

 ТПЦ-4  - 2 травми 

 РМЦ  - 1 травма 
Основні причини травмування - організаційні: невиконання посадових обов'язків кері-

вниками робіт, недотримання вимог інструкцій з охорони праці потерпілими. 
Всі винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності та пройшли 

позапланове навчання і перевірку знань питань охорони праці. 
 

6.3.2. Виконання Комплексного плану поліпшення умов і санітарно-оздоровчих заходів:   

 виконано ремонт м'якої покрівлі цехів заводу; 

 виконано заміну плит перекриттів жорсткої покрівлі в КПЦ, ТПЦ-3, ТПЦ-4, ТПЦ-5; 

 встановлено допоміжні захисні та блокуючи пристрої в небезпечних зонах КПЦ, ТПЦ-
3, ТПЦ-4, ТПЦ-5; 

 на дільниці відбору проб в КПЦ на обладнаному майданчику для виконання газоелек-
тросварних робіт придбано та встановлено мобільну витяжну установку; 

 на дільниці прокату КПЦ уздовж секцій рольгангів з південної сторони від ремонтного 
майданчику слюсарів до повітряного навішувателя №1 виготовлено та встановлено 
перильну загорожу; 

 монтаж кранового обладнання в КПЦ, РМЦ, ТПЦ-4; 

 виконано капітальний ремонт приміщень АБК на дільниці остаточної обробки коліс 
КПЦ; 

 виконані ремонти санвузлів №7, 10 в ТПЦ-4, на експортній дільниці ТПЦ-3; 

 виконано заміну старих вікон у побутових приміщеннях ковальсько-пресового відді-
лення РМЦ; 

 виконано ремонт кабінетів ВТК та ВНРК на дільниці з виробництва колісних пар РМЦ; 

 виконано ремонти приміщень слюсарів-ремонтників ЦРМУ дільниць гарячого прокату 
ТПЦ-5,  ОГКТ  ТПЦ-3, остаточної обробки коліс КПЦ, приміщення разміточної базово-
го ЦРМУ; 

 виконано ремонт водопроводу, каналізації в приміщеннях майстерень електриків по 
ремонту та обслуговування електроустаткування експортної дільниці КПЦ та дільниць 
обробки труб ТПЦ-3 ЦРЕУ; 

 виконано ремонт диспетчерської та кімнати майстрів в АПК АТЦ; 

 організована щотижнева прання та ремонту спецодягу фірми Lindstrom, всі працівники 
забезпечені двома і більше комплектами спецодягу, в т.ч. теплою; 

 проведено частковий ремонт автодоріг і пішохідних доріжок; 
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 забезпечення всіх працівників заводу питної водою, а працівників гарячих ділянок в 
літній період року - мінеральною водою; 

 придбання та встановлення вентиляторних установок та антивібраційних крісел для 
машиністів електромостових кранів ТПЦ-4; 

 придбання та встановлення кондиціонерів повітря, засобів локального обігріву робо-
чих місць у структурних підрозділах заводу; 

 ремонт системи зовнішнього освітлення заводу. 
 
6.3.3. Функціонування Системи управління гігієною та безпекою праці у 2019 році. 
 На ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» впроваджена і функціонує Система управління гігієною 
та безпекою праці. Система управління гігієною та безпекою праці базується на вимогах між-
народного стандарту ISO 18001: 2007 та інтегровано з діючими системами управління якіс-
тю, екологічного управління та енергоменеджменту. 
 Вимоги до Системи управління гігієною та безпекою праці заводу викладено в кері-
вництві по Системі управління гігієною та безпекою праці і в базі заводської нормативної до-
кументації. У 2019 році було актуалізовано діючу документацію по Системі управління гігіє-
ною та безпекою праці з урахуванням змін структури управління заводу і функцій підрозділів. 
 У 2019 році проводилися внутрішні аудити відповідно до затвердженого графіку. За 
всіма невідповідностями, виявленими в процесі аудитів, було проведено аналіз причин, роз-
роблено коригувальні заходи зі встановленням термінів і призначенням відповідальних осіб 
за їх реалізацію. Наступними перевірками підтверджено усунення цих невідповідностей, що 
свідчить про результативність розроблених коригувальний дій, спрямованих на досягнення 
цілей в області гігієни і безпеки праці та реалізацію принципу постійного поліпшення процесів 
Системи. Виконано аналіз функціонування Системи управління гігієною та безпекою праці з 
боку керівництва. 
 
 
6.4.  Навчання персоналу. 

З метою забезпечення потреби підрозділів заводу в робочих кадрах, а також для вза-
ємозамінності робочих в 2019 році підготовлено, перепідготовлено і навчено суміжним про-
фесіям 2 014 чоловік, в тому числі: 

 підготовлено   -   51 працівника; 

 перепідготовлено  - 445 працівників; 

 навчено по 2 професії  - 804 працівників. 
З метою послідовного розширення і поглиблення професійних знань, навичок і майс-

терності за наявними професіями здійснювалося підвищення кваліфікації працівників на ви-
робничо-технічних курсах (ВТК) та курсах цільового призначення (КЦП). Всього підвищило 
кваліфікацію 714 працівника. 

Підвищення кваліфікації робітників на ВТК за певними професіями проводилося від-
повідно до встановленої періодичності. У 2019 році на ВТК навчено 453 працівників. 

Курси цільового призначення в звітному році організовувалися з метою вивчення 
більш досконалих технологій процесів, систем управління якістю продукції, систем управлін-
ня навколишнім середовищем, правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
правил улаштування та експлуатації вантажопідіймальних машин і механізмів, вивчення 
правил безпечної експлуатації судин, що працюють під тиском і інші. 

На курсах цільового призначення навчено 261 працівника. 
 
6.5.  Рівні можливості при працевлаштуванні. 

На «ПАТ ІНТЕРПАЙП НТЗ» діє принцип рівних можливостей при прийнятті на роботу 
в незалежності від ознаки раси, кольору шкіри, віросповідання, статі чи національного похо-
дження, про що свідчить наявність в штаті співробітників різних національностей, віроспові-
дань і великим розбігом у віковій категорії. 
6.6.  Дотримання прав людини. 

Працівники ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» згідно КЗпП України реалізують право на працю 
шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві. Працівникам надається 
право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і 
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про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об'єднання в 
професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому 
законом порядку, на участь в управлінні Товариством, установою, організацією, на матеріа-
льне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, 
повної або часткової втрати працездатності, на право звернення до суду для вирішення тру-
дових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випад-
ків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством. 

Крім всіх умов, прописаних в КЗпП, на підприємстві діє Колективний договір, в якому 
прописані додаткові пункти з метою поліпшення умов праці, підвищення соціальної захище-
ності робітників. У Колдоговорі Керівництво Товариства разом з Профспілковою організацією 
беруть на себе відповідальність за виконання наступних пунктів: 

1. Забезпечити рівень мінімального посадового окладу працівників промислової і непро-
мислової сфери діяльності, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, не нижче 
130% законодавчо встановленого рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

2. Забезпечити зростання середньої заробітної плати в середньому по заводу для всіх 
працівників не менше, ніж на 20% щорічно. 

3. Надавати працівникам за рахунок коштів підприємства додаткові відпустки у зв'язку з 
сімейними обставинами: 

 весілля працівника - 3 дні; 

 весілля дітей працівника - 2 дні; 

 народження дитини (батькові) - 2 дні; 

 смерть рідних по крові та шлюбу (батька, матері, чоловіка, дружини, дітей, брата, се-
стри, батьки-опікуна) - 3 дні; 

 для участі в заходах присвячених виведення військ з Афганістану - 1 день працівни-
кам-афганцям; 

  для участі в заходах присвячених Чорнобильській трагедії - 1 день працівникам-
ліквідаторам; 

 при призові на строкову службу в ЗС України (матері, батькові, батькові чи матері-
опікуну) - 1 день; 

 батькам (матері, батькові, батькові чи матері-опікуну) на урочисте вручення атестата 
про повну загальну середню освіту - 1 день. 

4. Забезпечити молоком працівників, які працюють на робочих місцях з шкідливими умо-
вами праці і мають право на його отримання відповідно до Переліку, затвердженого в уста-
новленому на ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» порядку. 

5. Своєчасно (відповідно до наданих заявками від структурних підрозділів) забезпечува-
ти працівників якісним спецодягом, спецвзуттям, миючими засобами та іншими засобами 
індивідуального захисту відповідно до типових галузевих норм. 

6. Забезпечити відповідно до норм прання і чищення спецодягу, доставку його в підроз-
діли ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». 

7. Щорічно безкоштовно забезпечувати дітей дошкільного та шкільного віку працівників 
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", які загинули на виробництві або вході проведення антитерористич-
ної операції (АТО), а також отримали бойові поранення при проведенні АТО, що призвели до 
інвалідності, путівками в літній табір відпочинку. 

8. За заявою працівників надавати соціальну допомогу нужденним багатодітним і мало-
забезпеченим сім'ям з неповнолітніми дітьми у відповідності до "Положення про порядок на-
дання соціальної і матеріальної допомоги працівникам ПАТ" ІНТЕРПАЙП НТЗ ". 

9. Надавати матеріальну допомогу разового характеру окремим працівникам у зв'язку із 
сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей відповідно до "Положення 
про порядок надання соціальної і матеріальної допомоги працівникам ПАТ" ІНТЕРПАЙП 
НТЗ". 

10. При народженні дитини виплачувати працівникам (матері дитини) соціальну допомогу 
в розмірі 5000 грн.  на кожну народжену дитину за рахунок коштів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 
згідно з "Положенням про порядок виплати соціальної допомоги працівницям заводу при на-
родженні дитини". 

11. До свята День знань (1 вересня), всім працівникам заводу, які мають дітей першокла-
сників, видавати подарунки у вигляді шкільного канцелярського приладдя 



15 
 

12.  За кожне здавання крові працівнику-донору, в тому числі і на базі Обласної станції 
переливання крові, виплачувати 250 грн.  за рахунок коштів підприємства. 

13. Для оздоровлення працівників ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», профспілкового комітету ви-
діляти путівки за рахунок коштів соціального страхування і профспілкового комітету. 

14. Організувати доставку працівників на роботу і з роботи транспортом за розробленими 
маршрутами та інші додаткові пункти. 

 
6.7.  Засоби боротьби з корупцією та хабарництвом. 

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» переконане в тому, що одним з важливих умов сталого роз-
витку бізнесу є суворе дотримання чинного законодавства, що регламентує питання протидії 
корупції. 

Товариство заявляє про категоричне неприйняття протизаконних способів ведення бі-
знесу і добровільно приймає на себе зобов'язання в області профілактики і попередження 
корупції, рекомендовані українськими, зарубіжними та міжнародними органами і організація-
ми. 

На підприємстві діє Антикорупційна програма, яка розкриває цілі і завдання Товарист-
ва в області протидії залучення до корупційної діяльності, визначає правові основи і ключові 
принципи цієї протидії, описує заходи, що вживаються Товариством щодо попередження ко-
рупції, встановлює обов'язки співробітників та інших осіб в області протидії корупції, а також 
відповідальність за невиконання (неналежне виконання) положень Програми. 

Також в типових договорах між компанією і фізособами та юрособами передбачена 
антикорупційне застереження. 
 
 
 
 
 

 
Розділ 7.  Управління операційними та фінансовими ризиками 

 
 Стратегічною метою підприємства є диверсифікація географічної присутності і про-
дуктового портфеля з метою завоювання більшої частки локальних і глобальних ринків з ме-
тою нівелювання ринкового ризику. Досягнення таких цілей можливо за рахунок збільшення 
збуту, поліпшення якості продукції та більш тісної роботи з клієнтами для задоволення їх по-
треб і продажів більш високо маржинальних продуктів. 
 Основними фінансовими інструментами є торгова дебіторська і кредиторська забор-
гованості, процентні позики, гроші та їх еквіваленти. Метою даних фінансових інструментів є 
фінансування операційної діяльності. Ризиками, які виникають у зв'язку з зазначеними вище 
фінансовими інструментами, є курсовий ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик і ризик по-
в'язаний зі зміною процентних ставок за позиками. 
1. Курсовий ризик. 
 Підприємство здійснює свою діяльність в основному в наступних валютах: українсь-
ка гривня, долар США і російський рубль. Продажі продукції власного виробництва здійсню-
ються на ринках Європи, Близького Сходу, Африки, Америки і Митного союзу. Закупівля ма-
теріалів проводиться як всередині країни, так і за її межами. Як наслідок, підприємство схи-
льне курсовому ризику від коливання курсів тих чи інших валют, який частково нівелюється 
основними продажами в доларах США і євро. 
2. Ризик ліквідності. 

Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування 
діяльності, як за рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотриман-
ня відстрочки платежів за кредиторською заборгованістю. З цією метою підприємство прово-
дить аналіз термінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходжен-
нями грошових коштів. У разі надмірного наявності вільної ліквідності або її недостатності, 
підприємство перерозподіляє ресурси відповідним чином. 
3. Кредитний ризик. 
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 Фінансові інструменти підприємства, а саме банківські депозити, торгова дебіторсь-
ка і кредиторська заборгованості є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики 
управління ризиками, кредитному ризикові контролюється на постійній основі. Оцінка плато-
спроможності контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед наданням відстрочки 
платежу. Як правило, підприємство не запитує забезпечення виконання зобов'язань контра-
гентами, так як основні продажі відбуваються на клієнтів з гарною кредитною історією і ста-
тистикою оплат. 
 З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не 
повинен значною мірою перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Ма-
ксимальна величина кредитного ризику обмежена сумою фінансових активів на балансі. 
4. Процентний ризик. 
 Підприємство може бути піддано процентного ризику в зв'язку з процентними пози-
ками з плаваючою процентною ставкою. Даний ризик нівелюється шляхом залучення та ба-
лансування ефектів запозичень з фіксованою і плаваючою ставками. 
5. Ризик управління капіталом. 
 Підприємство розглядає власний капітал і боргові зобов'язання як основне джерело 
фінансування. Управління здійснюється для забезпечення безперервності діяльності з ме-
тою максимізації вигод для всіх зацікавлених осіб, а також з метою забезпечення операційної 
діяльності та фінансування капітальних витрат. Досягнення оптимальної структури капіталу з 
найменшою його вартістю, максимально можливої гнучкістю фінансування і доступом до зо-
внішніх ринків запозичення є основним орієнтиром. 
 

 
 
 
 
 

Розділ 8.  Дослідження та інновації  
 

8.1. Виробництво залізничної продукції 
1. «Дослідження особливостей мікроструктури суцільнокатаних коліс діаметром 957 

мм, вироблених із сталі марки 2 з пониженим вмістом в шихті чавуну, які не відповідали ви-
могам ДСТУ ГОСТ 10791:2016». 
 В рамках проведення компанією ІНТЕРПАЙП робіт відповідно до проекту «Ініціативи 
щодо зниження собівартості і оптимізації НЗП», ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» спільно з ТОВ «МЗ 
«Дніпросталь» була підготовлена програма № 7 від 22-23.08.2019 р., спрямована на визна-
чення якісних показників суцільнокатаних коліс Ø 957 мм, виготовлених із сталі марки 2 зі 
зниженим вмістом в шихті чавуну на відповідність вимогам ДСТУ ГОСТ 10791:2016. 
 В процесі проведення робіт при руйнівних випробуваннях «опитних» коліс механічні 
характеристики не відповідали вимогам ДСТУ ГОСТ 10791:2016, у зв'язку з чим на нараді 
Керуючого комітету проекту «Ініціативи щодо зниження собівартості і оптимізації НЗП», Про-
токол № 10 від 04.10.2019 р., прийнято рішення про виконання дослідницької роботи неза-
лежною організацією. 
 В результаті НДР виявлені особливості мікроструктури, які мають сталеплавильне 
походження, які можуть бути пов'язані зі зменшенням вмісту чавуну в шихті. Рекомендований 
ретельний відбір брухту для запобігання підвищеного вмісту шкідливих і випадкових домі-
шок, коригування режимів вакуумування, перемішування і розкислення стали для запобіган-
ня утворенню скупчень неметалічних включень і пір. 
 ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» розглянута можливість використання коліс опитної плавки 
відповідно до вимог ТУ У 35.2-23365425-647:2010 «Колеса суцільнокатані для вантажних 
вагонів і тепловозів відомчого транспорту. Технічні умови". 

2. «Дослідження особливостей мікроструктури залізничних коліс марки ER7, механічні 
властивості яких не відповідають вимогам нормативно-технічної документації». 
 При проведенні первинних і повторних випробувань металу коліс пл 193787 (плавка 
поточного виробництва), і протягом. випробувань після повторної термічної обробки, отри-



17 
 

мані незадовільні результати механічних характеристик. За підсумками випробувань коліс 
пл. 193787 підлягають бракуванню. 
 Так як в лабораторіях ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» для підготовки висновку щодо якості 
металу коліс пл. 193787 здійснити детальний контроль металу не виявилося можливим, на 
нараді технічної ради дивізіону по виробництву залізничної продукції (Протокол № 9 від 
18.09.2019 р.) прийнято рішення про виконання дослідницької роботи незалежною організа-
цією. 
 В результаті досліджень визначено, що основна причина знижених (незадовільних) 
значень твердості коліс № 019 і № 218 пл. № 193787 пов'язана з технологічними параметра-
ми їх термічної обробки: нерівномірністю нагріву коліс в кільцевій печі і особливостями пода-
чі води при прискореному охолодженні коліс на вертикальних гартівних машинах. 

3. "Розробка рекомендацій щодо вдосконалення технологічних параметрів термічної 
обробки залізничних коліс різного хімічного складу при охолодженні ободів з постійною і 
змінною подачею води, що забезпечують формування в них однорідної структури ". 
 Необхідність проведення даної роботи була прийнята спільно технічними службами 
відділу технології та КПЦ у директора з якості компанії «ІНТЕРПАЙП» в кінці 2017 року з ура-
хуванням двох факторів: 

 перший - планувалося забезпечити в 2018 році доопрацювання системи гарту коліс 
із залученням, можливо, інших підприємств; 

 другий - створення математичної моделі процесу загартування, необхідної до почат-
ку виконання робіт з модернізації системи гарту, з метою можливості визначення на 
стадії доопрацювання системи вихідних параметрів, які забезпечать створення ре-
жимів гарту залізниці коліс до моменту пусконалагоджувальних робіт. 

 Протягом 2018 року в лабораторії ІЧМ НАНУ були виконані випробування зразків 
різних марок сталей, на підставі яких визначено критичні температури початку і кінця фазо-
вих перетворень при різних швидкостях охолодження в межах допустимих інтервалів для 
металу різного хімічного складу. 
 Показано, що для досягнення рівномірного структурного стану по периметру обода, 
а, отже, і рівномірних механічних властивостей, для різних марок сталей необхідно застосу-
вання диференційованого охолодження, тобто керованого процесу загартування залізничних 
коліс з урахуванням температури коліс, зміни витрат води в одиницю часу під час всього 
процесу загартування для різних марок сталей і конструкцій залізних коліс, тому що при іс-
нуючій технології не забезпечується охолодження з оптимальними швидкостями. 
 В даний час недопрацьована система лише візуалізує фактичні дані по температурі 
коліс на ВЗМ, витрати і температури гартованої води, що також фіксується на паперових но-
сіях (діаграмах). Керувати процесом термічної обробки (загартування) із застосуванням 
отриманих розрахунків ІЧМ НАНУ на даний момент недоцільно, щоб уникнути отримання 
антіеффекта від застосування недопрацьованої системи. 
 На підставі проведених в 2017 р масштабних досліджень і опитних термічних обро-
бок коліс різних марок сталей (роботи по дог. № 550170115), ІЧМ НАНУ однозначно був 
зроблений висновок про те, що для досягнення необхідних структурних станів у колісної ста-
ли, необхідно забезпечити стабільну роботу всієї гартівної системи термічної ділянки, що на 
поточний момент не є виконаним. 
 Дана робота не завершена через відсутність можливості відпрацювання режимів із 
застосуванням розрахунків ІЧМ НАНУ в промислових умовах, з огляду недопрацьованої сис-
теми для загартування коліс. Робота знаходиться на етапі готовності до дослідно-
промислового випробування. 
  
8.2. Виробництво трубної продукції 
 

У 2019 році виконані наступні роботи з освоєння виробництва трубної продукції : 
1. Освоєно виробництво труб для компанії Liebherr (додаткові типорозміри ТПЦ-3 і ТПЦ-4. 

Розширення сортаменту вироблених холоднотягнутих труб) 
2. Освоєно  виробництво гарячекатаних труб під подальше виготовлення циліндрів для ко-

гось пании Binotto (Італія); 
3. Освоєно виробництва труб для споживачів TU.LE, Langer, Palfinger, Cromsteel; 
4. Освоєно виробництво обсадних труб класу міцності V150; 
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5. Освоєна можливость виробництва труб діаметром понад 426 мм (Встановлена можли-
вість виробництва труб діаметром 508 мм та ін. Проведена прокатка труб розміром 

45745 мм зі сталі 32ХА); 
6. Освоєна розробка технології виробництва труб класу міцності Р110 SS (sour service) 

(Освоїти виробництво труб класу Р110 з виконанням вимог щодо додаткових корозійних 
випробувань). 

 
Протягом звітного 2019 року було реалізовано наступні роботи: 

 освоєно виробництво обсадних труб з безмуфтовим різьбовим з’єднанням               UPJ-F; 

 організований участок по виробництву обсадних труб з преміальними різьбами. Встанов-
лені трубонарізні та муфтонарізний станки DANOBAT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 9.  Фінансові інвестиції 
 

9.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ": 
 
9.1.1. Інформація про фінансові інвестиції у цінні папери інших підприємств:  
 

№ 
з/п 

Найменування Товариства 
Ідентифікаційний 

код юридичної  
особи 

Місцезнаходження 

Розмір вкладу  
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

грн. 
% статутного  

капіталу 

1. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО 
"НАЦIОНАЛЬНА АК-
ЦIОНЕРНА СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ОРАНТА" 

00034186 
вул. Здолбунiвська, 
7Д, м. Київ, Украї-
на, 02081 

12,00* 0,000007547 

 
* - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" володіє 10 штуками простих іменних акцій ПАТ "НАСК 

"ОРАНТА" загальною номінальною вартістю 12 (дванадцять) гривень, що у відсотковому 
співвідношенні дорівнює 0,000007547% від загального розміру статутного капіталу ПАТ 
"НАСК "ОРАНТА". 

 
9.1.2. Інформація про фінансові інвестиції в асоційовані підприємства: 
 

№ 
з/п 

Найменування Това-
риства 

Ідентифікаційний 
код юридичної  

особи 
Місцезнаходження 

Розмір вкладу  
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

грн. 
% статутного  

капіталу 

1. 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬ-
НIСТЮ "ТРАНС-
КОМ-ДНIПРО" 

34984027 
вул. Столєтова, 
21, м. Днiпро, Ук-
раїна, 49081 

23 400,00 39,00 
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9.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА": 
 
9.2.1. Інформація про фінансові інвестиції у цінні папери інших підприємств:  

ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" не здійснювало фінансових інвестицій у цінні папери ін-
ших підприємств.   
 
9.2.2. Інформація про фінансові інвестиції в асоційовані підприємства:  

ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" не здійснювало фінансових інвестицій в асоційовані підп-
риємства.   

 
 

 
 

 
 

Розділ 10.  Перспективи розвитку 
 
10.1. Виробництво залізничної продукції 
 
В 2020 році планується : 
 «Розробка заходів щодо зниження нерівномірності нагріву залізничних коліс під за-
гартування на термічній ділянці КПЦ в кільцевій печі (південна лінія)». 
 Для можливості оцінки впливу технологічного стану обладнання на отримання ста-
більних властивостей коліс як в одній партії, так і в межах одного колеса, а також для визна-
чення технологічних граничних можливостей роботи обладнання ТУ КПЛ КПЦ необхідно: 

 виконати тепловий баланс кільцевих нагрівальних печей КП №1 і КП №2; 

 оцінити можливість модернізації кільцевих печей. 
 
 

 
 

10.2. Виробництво трубної продукції 
 
В 2020 році планується: 

1. Виконання наступні роботи : 

 освоїти не менше 10 нових видів трубної продукції, включаючи труби зі сталі  13 С. 

 реалізувати стратегію з розвитку преміальних з'єднань: налагодити промислове виро-
бництво різьбових з'єднань UPJ-F и Hunting. 

 освоїти і налагодити промислове виробництва холоднодеформованих труб діаметром 
16-32 мм. 

2. В рамках реалізації планів щодо подальшого технічного розвитку Товариства плану-
ється: 

 приступити до реалізації проектів з модернізації ділянки обробки ЦНГС (стан 5-12 '') 
(УЗК, гідровипробування). 

 реалізувати програму малих інвестиційних проектів, спрямованих на поліпшення яко-
сті продукції. 

 забезпечити впровадження стратегії розвитку і технічної модернізації в Дивізіоні з ви-
робництва залізничної продукції. 
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Розділ 11.  Корпоративне управління 
 

11.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ "ІНТЕРПАЙП 
НТЗ". 
 
11.1.1.  Інформація щодо органів управління, їх складу та повноважень, стратегії 
корпоративного управління: 

Управління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" і контроль за його діяльністю здійснюють: 
- загальні збори;  
- Наглядова рада; 
- Правління; 
- Ревізійна комісія.  

І. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА. 
Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-

які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядо-
вої ради законодавством або Статутом Товариства. Наглядова рада має право включити до 
порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетен-
ції 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 Реві-

зійну комісію Товариства, а також внесення змін до них; 
11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, 

прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього;  
12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства; 
13) затвердження річного звіту Товариства;  
14) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його роз-

гляду; 
15) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;  
16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами 

його розгляду; 
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17) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чин-
ним законодавством; 

18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків 
обов’язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством; 

19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на прид-
бання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 

20) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чин-
ним законодавством; 

21) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;  
22) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових догово-

рів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з чле-
нами Наглядової ради;  

23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за виня-
тком випадків, встановлених чинним законодавством; 

24) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення 
їх повноважень;  

25) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;  
26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повнова-

жень; 
27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випад-

ках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі винесення 
цього питання на розгляд загальних зборів;  

28) 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 вар-
тості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 

29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Това-
риству належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, і при-
єднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змі-
нами прав його акціонерів;  

30) 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;  

31) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, 
звіту Ревізійної комісії;  

32) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;  
33) обрання комісії з припинення Товариства. 
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 Наглядової 

ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства;  
2) затвердження щорічних лімітів надання Товариством фінансових або майнових по-

рук 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 консультацій-
ного 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 кількома 
пов’язаними договорами, перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в інозем-
ній валюті; 
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6) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної 
комісії;  

7) затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, пе-
ретворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розпо-
дільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до чинного законодавства; 

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 18 грудня 
2018 року (протокол №17). Текст Положення про загальні збори Товариства доступний для 
загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:  

http://ntrp.interpipe.biz/upload/f5a72367381792eed10829c5d0a5e68a.pdf 
Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

сформованого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2019 року облікову-
ється 4 956 акціонерів. 

ІІ. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА. 
Інформація про склад та внутрішню структуру Наглядової ради. 
Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціо-

нерів 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.  

У звітному періоді Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на по-
зачергових загальних зборах Товариства 18 грудня 2018 року (протокол позачергових зага-
льних зборів №17), строком на три роки, до якого входять: 

1) Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPЕ 
LІMІTED); 

2) Єсаулов Геннадій Олександрович; 
3) Морозов Денис Володимирович; 
4) Юрченко Ігор Петрович - незалежний директор; 
5) Трипольський Георгій Олегович - незалежний директор. 
Наглядовою радою Товариства 22 грудня 2018 року (протокол засідання №611) прий-

нято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича - 
представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), якому належить 
21,8405% статутного капіталу Товариства. 

Обрані загальними зборами Товариства члени Наглядової ради відповідають критері-
ям професійної належності та відповідності займаним посадам. Професійний досвід та склад 
Наглядової ради достатній для прийняття відповідних управлінських рішень. 

Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на підставі укладених з 
ними цивільно-правових договорів, умови яких затверджені загальними зборами Товариства, 
та не входять до складу Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", а також не обіймають інших по-
сад в Товаристві на умовах трудового договору (контракту) та не надають інших послуг То-
вариству. 

Функціональні обов'язки Наглядової ради Товариства.  
Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Нагля-

дову раду Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 18 грудня 
2018 року (протокол №17). Текст Положення про Наглядову раду Товариства доступний для 
загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:  

http://ntrp.interpipe.biz/upload/49878a6701b413827040d900aa826596.pdf 
Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової ради Товариства не розподілено 

між членами Наглядової ради, оскільки даний орган є колегіальним органом, що здійснює 
захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законо-
давством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Прав-

http://ntrp.interpipe.biz/upload/f5a72367381792eed10829c5d0a5e68a.pdf
http://ntrp.interpipe.biz/upload/49878a6701b413827040d900aa826596.pdf
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ління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбаче-
них законодавством 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 акціонер-
ні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню 
Товариства;  

2) затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, прийняття 
рішення щодо доцільності внесення змін до нього; 

3) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства; 
4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх прове-

дення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позаче-
ргових загальних зборів;  

5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах; 
6) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів 

відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;  
7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  
8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних па-

перів; 
10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України 

"Про акціонерні товариства";  
11) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;  
12) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і членами Правлін-

ня, встановлення розміру їх винагороди;  
13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Прав-
ління; 

14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;  
15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього 

аудитора); 
16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозді-

лу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у 
тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 

17) 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; 

18) розгляд звіту Правління та схвалення заходів за результатами його розгляду і по-
дання загальним зборам для затвердження; 

19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законо-
давством та Статутом Товариства; 

20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської 
перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення 
умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлен-
ня розміру оплати його (її) послуг; 

21) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду виснов-
ку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рі-
шення щодо нього; 

22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним 
законодавством; 

23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення загальних зборів відповідно до частини 1 статті 35 Закону України "Про акціоне-
рні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону 
України "Про акціонерні товариства"; 

24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та ін-
ших об'єднаннях, а також у благодійних організаціях;  
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25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, про 
внесення внесків у їх статутні капітали, їх реорганізацію та ліквідацію; 

26) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств 
Товариства; 

27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних 
та/або відокремлених підрозділів Товариства, філій, представництв, затвердження їх поло-
жень; 

28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Зако-
ну України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перет-
ворення Товариства; 

29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випад-
ках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства"; 

30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованіс-
тю, за винятком випадку, коли всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні пра-
вочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, пере-
вищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товарис-
тва;  

31) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок 
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивіде-
ндів або викупу акцій;  

32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

33) 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;  

34) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 651 Закону України "Про акці-
онерні товариства"; 

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради 
згідно із законодавством.  

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішу-
ватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встанов-
лених 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 резервно-
го капіталу та інших фондів Товариства; 

4) спільне з Правлінням Товариства затвердження організаційної структури Товарист-
ва; 

5) прийняття рішень про придбання і відчуження акцій, часток, паїв, облігацій та інших 
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 підготов-
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ки, затвердження положень про комітети, встановлення порядку їх фінансування, визначення 
персонального складу таких комітетів та затвердження їх звітів; 

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 Товариствами, філіями, представництвами і корпоративними правами (частками, 
паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (Товариствах, об'єднаннях); 

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 (Товариствах, 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; 
21) прийняття рішень про участь і припинення участі Товариства в спільній діяльності; 
22) прийняття спільно з Правлінням Товариства рішень про надання повноважень дія-

ти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства; 
23) узгодження рішень Правління Товариства щодо призначення та звільнення дирек-

торів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структу-
рних 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, ін-
ших 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 учас-
ником (акціонером); попереднє надання згоди Голові Правління Товариства на видачу без-
відкличної довіреності та/або укладення корпоративного договору щодо юридичних осіб, у 
яких Товариство є учасником (акціонером); 

27) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Голови Правлін-
ня та членів Правління Товариства; 

28) призначення голови та секретаря загальних зборів Товариства;  
29) направлення акціонерам мотивованого рішення про відмову у включенні пропози-

цій до проекту порядку денного загальних зборів; 
30) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів Товариства у випа-

дках, встановлених чинним законодавством; 
31) затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів То-

вариства у випадках, встановлених чинним законодавством; 
32) визначення способу надсилання повідомлення про проведення загальних зборів 

Товариства та проекту порядку денного (порядку денного) акціонерам у випадках, передба-
чених чинним законодавством;  

33) затвердження річної інформації до її розкриття Товариством у випадках, встанов-
лених чинним законодавством;  

34) прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги; 
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 651, 652,653, 66 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Голова Наглядової ради:  
1) організує роботу Наглядової ради; 
2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний 

засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та підписує їх;  



26 
 

3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Нагля-
дової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв’язки комітетів між собою та з 
іншими органами та посадовими особами органів Товариства; 

4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами органів То-
вариства; 

5) укладає від імені Товариства контракти з Головою та членами Правління Товарист-
ва; 

6) забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради; 
7) організує роботу з підготовки звіту Наглядової ради. 
Заступник Голови Наглядової ради виконує обов’язки Голови Наглядової ради при йо-

го відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов’язків. 
Порядок обрання Наглядової ради Товариства. 
Наглядова рада обирається під час проведення загальних зборів Товариства строком 

на три роки. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акці-
онери 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. Наглядова рада То-
вариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому 
кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб. 

Якщо у встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" строк загальними 
зборами не були прийняті рішення з питань: 

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, 
трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винаго-
роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради;  

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради,  
то повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготов-

ки, скликання і проведення загальних зборів Товариства. 
Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість 

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 яко-
го 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 по-
вноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення за-
гальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених 
чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства. 

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голо-
сування. При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування про-
водиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються 
кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандида-
тами.  

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 
ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього 
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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 своїх 
обов’язків його повноваження виконує заступник Голови Наглядової ради, який обирається 
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 заступника 
Голови Наглядової ради. 

Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішень Наглядовою 
радою Товариства. 

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 2019 року Наглядова рада провела 88 засідань, на яких було розглянуто 

131 питання, віднесених чинним законодавством та Статутом Товариства до її компетенції. 
Переважна більшість засідань Наглядової ради проведена за участю всіх членів Наглядової 
ради Товариства. Кількість засідань, які відбулись, значно перевищує кількість, передбачену 
чинним законодавством, що пов'язано з необхідністю оперативного вирішення питань, що 
відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства.  

По всіх питаннях порядку денного засідань Наглядової ради її члени голосували осо-
бисто. Всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, оформлювалися протоколами, 
які вів секретар. Процедура скликання та проведення засідань Наглядової ради Товариства 
визначена в Положенні про Наглядову раду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 

Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою радою Товариства у звітному 
періоді, були:  

- організаційні питання скликання та проведення річних та позачергових загальних 
зборів Товариства;  

- узгодження рішень Правління щодо призначення та звільнення директорів з напря-
мів діяльності, головного інженера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо 
підпорядковані Голові Правління; 

 - обрання Голови Правління Товариства;  
- про затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою Правління, вста-

новлення розміру його винагороди та умов додаткової угоди до нього; 
- призначення та звільнення секретаря Наглядової ради; 
- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства; 
- 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, про списання основ-

них засобів Товариства та про передачу в оренду основних засобів Товариства; 
- прийняття рішень про залучення суб'єкта оціночної діяльності для цілей проведення 

оцінки правочинів, щодо яких є заінтересованість;  
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України 

"Про акціонерні товариства";  
- розгляд звіту Правління та схвалення заходів за результатами його розгляду і по-

дання загальним зборам для затвердження; 
- про відчуження частки ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в статутному капіталі ТОВ "КЛВ ПРО-

ДАКШН"; 
- затвердження політики із захисту персональних даних ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 
- надання згоди на вчинення значного правочину; 
- прийняття рішень про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-

ність;  
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- прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;  
- про надання згоди на укладення договорів; 
- про призначення  особи, уповноваженої здійснювати від імені ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" управління корпоративними правами, що належать ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в ТОВ "ВА-
ПНЯНА ФАБРИКА"; 

- про підтвердження повноважень Голови Правління Товариства, а також особи, яка 
буде  тимчасово виконувати обов’язки Голови Правління Товариства щодо ведення перего-
ворів, остаточного визначення умов, укладення та підписання (надання, вручення, оформ-
лення) від імені Товариства Договору із реструктуризації та Договору про субординацію бор-
гу, а також щодо вчинення інших правочинів, пов’язаних з цими договорами; 

- про надання згоди на припинення застави та іпотеки, наданої Товариством, шляхом 
підписання Товариством договорів про припинення договорів застави та іпотеки, договорів 
про припинення договорів про списання коштів; 

- про надання згоди на укладення Товариством договору поруки та договору (догово-
рів) застави для забезпечення зобов’язань Товариства та інших Зобов’язаних осіб за Фінан-
совими документами, надання згоди Товариству на укладення Документів про припинення, а 
також виконання операцій, які мають бути вчинені Товариством відповідно до або у зв'язку з 
Фінансовими документами та/або Документами про припинення, призначення представника 
Товариства у зв’язку із Фінансовими документами, надання згоди та повноважень Голові 
Правління Товариства, а також особі, яка буде тимчасово виконувати обов’язки Голови Пра-
вління Товариства на ведення переговорів, остаточне визначення умов, укладення та підпи-
сання (надання, вручення, оформлення) від мені Товариства договору поруки, договору (до-
говорів) застави та інших Фінансових документів та/або Документів про припинення (вчинен-
ня інших правочинів, пов’язаних з договором поруки, договором (договорами) застави та ін-
шими Фінансовими документами та/або Документами про припинення; 

- затвердження звіту Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту за 1-ше 
півріччя 2019 року; 

- розгляд рекомендацій Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту щодо 
організації та проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та з питання 
призначення аудитора для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП НТЗ"; 

- прийняття рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для про-
ведення аудиторської перевірки за результатами 2019 та 2020 років та визначення умов до-
говору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розмі-
ру оплати його (її) послуг; 

- надання згоди на укладення Товариством Кредитного договору, договору поруки та 
договору (договорів) застави для забезпечення зобов’язань Товариства та інших Зо-
бов’язаних осіб  за Фінансовими документами, надання згоди Товариству на укладення До-
кументів про припинення, надання згоди на оформлення Документів про переведення боргу, 
а також виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які мають бути вчинені То-
вариством відповідно до або у зв’язку з Фінансовими документами, Документами про припи-
нення та/або Документами про переведення боргу, надання згоди та повноважень Голові 
Правління Товариства, а також особі, яка буде тимчасово виконувати обов’язки Голови Пра-
вління Товариства на ведення переговорів, остаточне визначення умов, укладення та підпи-
сання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства договору поруки, договору (до-
говорів) застави та інших Фінансових документів, Документів про припинення та/або Докуме-
нтів про переведення боргу і вчинення інших правочинів, пов’язаних з договором поруки, до-
говором (договорами) застави та іншими Фінансовими документами, Документами про при-
пинення та/або Документами про переведення боргу. 

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової 
ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради ко-
жний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядо-
вої ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.  

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення Товари-
ством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересо-
ваними особами у вчиненні правочину, не мають права голосу. 
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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 неза-
інтересований 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 ра-
ди і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними 
для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової 
ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.  

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше 
половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім 
рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання всього складу Нагля-
дової ради у відповідності до чинного законодавства. 

Виконання Наглядовою радою Товариства поставлених цілей. 
Наглядова рада досягає поставлених цілей шляхом прийняття відповідних рішень на 

засіданнях та здійсненням контролю за їх виконанням. Так, протягом звітного року Наглядова 
рада тричі приймала рішення про скликання загальних зборів Товариства (річних та позачер-
гових). Перед річними загальними зборами Товариства, які були скликані на 25 квітня 2019 
року, Наглядовою радою були попередньо розглянуті річний звіт Товариства, в тому числі 
фінансова звітність Товариства, консолідована фінансова звітність Товариства, Звіти неза-
лежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності 
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 року, Звіт Правління Товариства про 
результати діяльності за 2018 рік. 

У 2019 році Наглядовою радою Товариства вживались заходи, направлені на захист 
інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточ-
ною діяльністю Товариства, скликання та проведення загальних зборів Товариства та прий-
няття відповідних рішень з питань, обов’язкових для розгляду на загальних зборах, забезпе-
чення безперебійної роботи Товариства, а також забезпечення прибуткової роботи Товарис-
тва. 

Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності показує, що ПАТ "ІНТЕРПАЙП 
НТЗ" у 2019 році зберегло статус підприємства, яке працює прибутково, не має заборговано-
стей з податків, обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів, із заробітної 
плати працівникам Товариства. При цьому фінансовий план ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" на 2019 
рік виконаний за основними показниками, які характеризують доходи та прибутки Товарист-
ва. Зокрема, прибуток до оподаткування за 2019 рік становить 4 350 642 тис. грн. проти 1 300 
061 тис. грн. за 2018 рік.    

Наглядова рада у 2019 році досягла поставлених цілей. Завдяки злагодженій роботі 
органів Товариства, в тому числі Наглядової ради, Товариством отримано чистий прибуток 
за результатами його діяльності у 2019 році в розмірі 3 562 296 тис. грн.    

У 2020 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Правління 
Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану 
Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення, контролю за ор-
ганізацією належного виконання інвестиційних програм, а також удосконалення системи уп-
равління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства. 

Інформація про комітети Наглядової ради Товариства. 
У складі Наглядової ради Товариства функціонують два постійні комітети, утворені 26 

грудня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №612), а саме:  
- Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту (надалі за текстом 

– Комітет з питань аудиту). Метою діяльності Комітету з питань аудиту є забезпечення ефек-
тивної роботи Наглядової ради Товариства у вирішенні питань, віднесених до компетенції 
Комітету, і забезпечення безпосереднього контролю Наглядовою радою за фінансово-
господарською діяльністю Товариства.  

- Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення 
винагороди посадовим особам (далі за текстом – Комітет з питань призначень і винагород). 
Метою діяльності Комітету з питань призначень і винагород є формування пропозицій щодо 
призначення посадових осіб Товариства, застосування міжнародних стандартів у політиці 
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винагороди посадових осіб Товариства, формування пропозицій щодо умов трудових дого-
ворів, що укладаються з посадовими особами Товариства. 

 
Станом на 31 грудня 2019 року до складу Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" з питань аудиту входять:  
1. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор; 
2. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор; 
3. Морозов Денис Володимирович. 
Головою Комітету з питань аудиту обрано Трипольського Георгія Олеговича – неза-

лежного директора. 
Комітет з питань аудиту діє на підставі Статуту Товариства, Положення про Наглядо-

ву раду Товариства та Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з 
питань аудиту, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства 26 грудня 2018 року 
(протокол засідання №612).  

Текст Положення про Комітет з аудиту доступний для загального ознайомлення на 
власному веб-сайті Товариства за посиланням:  

http://ntrp.interpipe.biz/upload/9ce73a0e2a2d5846a4d2188f53171ab0.pdf 
Метою діяльності Комітету з питань аудиту є забезпечення ефективної роботи Нагля-

дової ради Товариства у вирішенні питань, віднесених до компетенції Комітету, і забезпе-
чення безпосереднього контролю Наглядовою радою за фінансово-господарською діяльніс-
тю Товариства.  

До предмета відання Комітету з питань аудиту належать: 
1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товари-

ством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що викорис-
товуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товарист-
ва; 

2) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього ауди-
ту та систем управління ризиками; 

3) надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення 
керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 

4) складання проекту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на за-
твердження; 

5) організація проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяль-
ності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звіт-
ності Товариства та обґрунтування рекомендацій за його результатами;   

6) надання рекомендацій Наглядовій раді щодо підбору, призначення (за результата-
ми конкурсу), перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) 
для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (мину-
лих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (ауди-
торською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 

7) контроль незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) 
відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впе-
вненості та супутніх послуг; 

8) встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не 
підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки Комітетом або допустимі 
без рекомендації Комітету; 

9) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керів-
ництва на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором (аудиторською фір-
мою); 

10) дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення зов-
нішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхід-
них дій. 

Організаційною формою роботи Комітету з питань аудиту є засідання, які проводяться 
в міру необхідності. Засідання Комітету з питань аудиту може проводитися у формі: 

1) спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення питань 
порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності); 

2) письмового опитування. 

http://ntrp.interpipe.biz/upload/9ce73a0e2a2d5846a4d2188f53171ab0.pdf
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Голосування з питань порядку денного засідання Комітету з питань аудиту у формі 
спільної присутності проводиться відкритим способом (підняттям рук). 

Голосування з питань порядку денного засідання Комітету з питань аудиту у формі 
письмового опитування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 

Протягом звітного періоду Комітет з питань аудиту провів вісім засідань, на яких попе-
редньо розглядав питання, що виносилися на розгляд Наглядової ради і відносяться до пре-
дмету відання Комітету з питань аудиту, та надав свої пропозиції (рекомендації) відносно цих 
питань. Протягом звітного періоду основними питаннями, що розглядалися Комітетом з пи-
тань аудиту, були: 

- розгляд фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 
р., та надання пропозицій Наглядовій раді щодо прийняття рішення за результатами розгля-
ду цієї звітності; 

- розгляд консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закін-
чився 31.12.2018 р., та надання пропозицій Наглядовій раді щодо прийняття рішення за ре-
зультатами розгляду цієї звітності; 

- розгляд звіту незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 р., та надання пропозицій Наглядовій раді щодо 
прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту; 

- розгляд звіту незалежного аудитора щодо аудиту консолідованої фінансової звітнос-
ті ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 р., та надання пропозицій Нагля-
довій раді щодо прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту; 

- розгляд додаткових звітів незалежного аудитора про результати виконання завдання 
з обов’язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПАТ "ІН-
ТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2018 р.; 

- затвердження висновків щодо незалежності і об’єктивності проведення зовнішнього 
аудиту Товариства та незалежності аудитора (аудиторської фірми); 

- розробка Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльнос-
ті для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 
та надання пропозицій Наглядовій раді щодо його затвердження; 

- організація проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які мо-
жуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП НТЗ";  

- передача ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" повноважень щодо проведення прозорого 
конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання 
послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";  

- розгляд результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть 
бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕ-
РПАЙП НТЗ"; 

- оцінювання конкурсних пропозицій та підготовка рекомендацій щодо призначення 
суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінан-
сової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 та 2020 роки;  

- виконання доручення Наглядової ради щодо визначення умов договору, який укла-
датиметься з АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА-АУДИТ" та встановлення розміру оплати її послуг; 

- виконання доручення Наглядової ради щодо визначення умов договору, який укла-
датиметься з АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "МІЛА-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та встановлення розміру оплати її послуг; 

- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо призначення суб'-
єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансо-
вої звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2019 та 2020 роки.  

Рішення Комітету з питань аудиту приймаються простою більшістю голосів членів Ко-
мітету, які беруть участь у засіданні. Кожен член Комітету з питань аудиту має один голос. У 
разі рівного розподілу голосів членів Комітету під час прийняття рішень Голова Комітету з 
питань аудиту має право вирішального голосу.  

У разі дострокового припинення повноважень члена Комітету і до обрання всього 
складу Комітету з питань аудиту засідання Комітету є правомочними для вирішення питань 
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відповідно до його предмету відання за умови, що кількість членів Комітету, повноваження 
яких є чинними, становить більше половини його складу.  

 
Станом на 31 грудня 2019 року до складу Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕР-

ПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам вхо-
дять: 

1. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор; 
2. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор; 
3. Храйбе Фаді Зейнович – представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ 

LIMITED). 
Головою Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам 

обрано Юрченка Ігоря Петровича - незалежного директора. 
Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам діє на під-

ставі Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про 
Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винаго-
роди посадовим особам, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства 26 грудня 
2018 року (протокол засідання №612).  

Текст Положення про Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадо-
вим особам доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за 
посиланням:  

http://ntrp.interpipe.biz/upload/90a8b21589496267cb1945755721e248.pdf 
Метою діяльності Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим 

особам є формування пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, застосу-
вання міжнародних стандартів у політиці винагороди посадових осіб Товариства, формуван-
ня пропозицій щодо умов трудових договорів, що укладаються з посадовими особами Това-
риства. 

До предмета відання Комітету з питань призначень та визначення винагороди поса-
довим особам належить: 

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товарис-
тва з питань призначень та винагород; 

2) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління Товариства 
та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін; 

3) періодичне оцінювання членів Правління Товариства на відповідність кваліфікацій-
ним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства; 

4) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Правління Товарист-
ва, забезпечення наявності у Правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійс-
нюють управлінські функції в Товаристві; 

5) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її ко-
мітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами; 

6) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил  етичної пове-
дінки посадових осіб органів Товариства, які, зокрема, регулюють питання конфлікту інтере-
сів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів 
Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних 
актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти 
порушень вимог законодавства або етичних норм; 

7) у разі потреби забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для чле-
нів Наглядової ради та Правління Товариства, необхідних для ефективного виконання ними 
своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління; 

8) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов контрактів, які 
укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 

9) надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що нада-
ється члену Правління Товариства, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прий-
нятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів; 

10) надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності 
та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління Товариства; 

11) надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури винагороди 
для осіб, які здійснюють управлінські функції; 

http://ntrp.interpipe.biz/upload/90a8b21589496267cb1945755721e248.pdf
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12) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські фун-
кції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням Товариства; 

13) розгляд та схвалення пропозицій Наглядовій раді щодо обрання Голови і членів 
Правління;  

14) надання пропозицій Наглядовій раді щодо  положення про винагороду членів Пра-
вління Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього; 

15) надання пропозицій Наглядовій раді щодо  звіту про винагороду членів Правління 
Товариства; 

16) надання пропозицій Наглядовій раді щодо положення про винагороду членів На-
глядової ради Товариства, прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нього з 
метою подання загальним зборам Товариства для затвердження;  

17) надання пропозицій Наглядовій раді щодо  звіту про винагороду членів Наглядової 
ради Товариства з метою подання загальним зборам Товариства для затвердження. 

Організаційною формою роботи Комітету з питань призначень та визначення винаго-
роди посадовим особам є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання Комітету 
з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам може проводитися у фо-
рмі: 

1) спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення питань 
порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності); 

2) письмового опитування. 
Голосування з питань порядку денного засідання Комітету з питань призначень та ви-

значення винагороди посадовим особам у формі спільної присутності проводиться відкритим 
способом (підняттям рук). 

Голосування з питань порядку денного засідання Комітету з питань призначень та ви-
значення винагороди посадовим особам у формі письмового опитування проводиться з ви-
користанням бюлетенів для голосування. 

Протягом звітного періоду Комітет з питань призначень та визначення винагороди по-
садовим особам провів шість засідань, на яких попередньо розглядав питання, що виноси-
лися на розгляд Наглядової ради і відносяться до предмету відання Комітету з питань приз-
начень та визначення винагороди посадовим особам та надав свої пропозиції (рекомендації) 
відносно цих питань. Протягом звітного періоду основними питаннями в роботі Комітету з 
питань призначень та визначення винагороди посадовим особам стали: 

- розгляд та підготовка пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо об-
рання Голови Правління Товариства; 

- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо затвердження 
умов контракту, що укладатиметься з Головою Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", встанов-
лення розміру його винагороди;  

- надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо затвердження 
умов додаткової угоди №1 до контракту, укладеного з Головою Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 
НТЗ" Костенком С.О., встановлення розміру грошової компенсації за використання особисто-
го транспортного засобу; 

- підготовка пропозицій Наглядовій раді ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" щодо внесення змін 
до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з метою його 
приведення у відповідність до законодавства; 

- підготовка Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 
2018 рік;  

- погодження кандидатур осіб, які здійснюють управлінські функції при призначенні. 
Рішення Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам 

приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні. Кожен 
член Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам має один 
голос. У разі рівного розподілу голосів членів Комітету під час прийняття рішень Голова Комі-
тету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам має право вирішаль-
ного голосу.  

У разі дострокового припинення повноважень члена Комітету і до обрання всього 
складу Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам засідання 
Комітету є правомочними для вирішення питань відповідно до його предмету відання за 
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умови, що кількість членів Комітету, повноваження яких є чинними, становить більше поло-
вини його складу.  

Інформація щодо оцінки роботи Наглядової ради Товариства та її комітетів. 
Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" проведено оцінку діяльності Наглядової 

ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради за 2019 рік. 
Оцінка проведена відповідно до вимог чинного законодавства та Порядку проведення 

оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради і кожного члена Наглядової 
ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з метою отримання інформації про ефективність діяльності На-
глядової ради, Комітетів Наглядової ради і членів Наглядової ради, відповідність їх роботи 
потребам Товариства та виявлення напрямків, в яких діяльність Наглядової ради, Комітетів 
Наглядової ради і членів Наглядової ради може бути поліпшена. 

 
За результатами проведеної оцінки складу, структури та діяльності Наглядової 

ради як колегіального органу зроблено наступні висновки: 
1. Склад Наглядової ради є збалансованим та охоплює всі напрямки діяльності Това-

риства, за якими Наглядова рада здійснює контроль. Склад Наглядової ради та кількість не-
залежних членів Наглядової ради відповідають вимогам чинного законодавства України.  

Колективна придатність Наглядової ради відповідає розміру та особливостям діяль-
ності Товариства.  

Члени Наглядової ради мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення 
Наглядовою радою Товариства своїх повноважень, тобто Наглядова рада Товариства, як 
колективний орган, має належне розуміння тих сфер діяльності Товариства, за які її члени 
відповідальні, а також має досвід і навички здійснювати ефективне управління Товариством. 

2. Структура Наглядової ради забезпечує можливість виконання Наглядовою радою 
Товариства функцій належним чином. 

Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, 
навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно обго-
ворювати питання, щодо яких приймаються рішення. 

Члени Наглядової ради Товариства володіють навичками для відстоювання своїх пог-
лядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійсню-
вати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням Товариства, та їх виконан-
ням. 

3. Діяльність Наглядової ради є задовільною та такою, що відповідає меті та напря-
мам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 

Статут та локальні нормативно-правові акти Товариства чітко і в повній мірі регулю-
ють питання діяльності Наглядової ради. Всі члени Наглядової ради демонструють незалеж-
ність в ухваленні рішень, вільні від зовнішнього впливу. Засідання Наглядової ради плану-
ються заздалегідь і проводяться відповідно до вимог Положення про Наглядову раду Това-
риства. Члени Наглядової ради приділяють достатньо часу для вивчення діяльності Товари-
ства та його специфіки для ефективного виконання своїх функцій. 

Наглядова рада не бере участь у поточному управлінні Товариством, а члени Наглядової ради 
постійно працюють над підвищенням власної кваліфікації, безпечності та надійності Товариства, вико-
нують свої обов’язки особисто, ретельно та виважено підходять до виконання своїх завдань здійсню-
ючи це неупереджено та якісно. 

 
З метою оцінки компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради 

Наглядова рада провела індивідуальну оцінку діяльності Наглядової ради, за результатами 
якої встановлено: 

1.  Храйбе Фаді Зейнович – є компетентним,  має належні професійний та освітній рі-
вні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Нагля-
довою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у На-
глядовій раді.  

2. Єсаулов Геннадій Олександрович - є компетентним,  має належні професійний та 
освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання 
Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків 
у Наглядовій раді.  
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3. Морозов Денис Володимирович - є компетентним,  має належні професійний та 
освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання 
Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків 
у Наглядовій раді.  

4. Юрченко Ігор Петрович - є компетентним,  має належні професійний та освітній рів-
ні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядо-
вою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у На-
глядовій раді.  

5. Трипольський Георгій Олегович - є компетентним,  має належні професійний та 
освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання 
Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків 
у Наглядовій раді.  

Нижче наведено інформацію про членів Наглядової ради Товариства, включаючи ін-
формацію про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - 
оплачувану і безоплатну у 2019 році:  

Храйбе Фаді Зейнович, Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - пред-
ставник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPЕ LІMІTED). Член Наглядової ради з 
квітня 2017 року. Очолює Наглядову раду Товариства з червня 2017 року. Освіта – вища. У 
2004 році отримав ступінь МВА в бізнес-школі INSEAD, Франція. Має великий управлінський 
досвід в промисловості, значний досвід у сфері формування цінової стратегії, середньо- і 
довгостроковому плануванні виробництва, а також значний досвід стратегічного управління 
проектами в промисловості. За основним місцем роботи є  директором ТОВ "ІНТЕРПАЙП 
МЕНЕДЖМЕНТ" (оплачувана діяльність). У інших юридичних особах обіймає наступні поса-
ди: член Ради Директорів, Головний Виконавчий Директор "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" 
(ІNTERPІPE LІMІTED) – оплачувана діяльність; Голова Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП 
НМТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED) - безоплатна 
діяльність; Голова Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" - представник акці-
онера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED) - безоплатна діяльність; член Наглядо-
вої ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" - безоплатна діяльність; Голова Наглядової ради ТОВ 
"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" - безоплатна діяльність; директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, 
ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.) – оплачувана діяльність. 

Храйбе Ф.З. ефективно та успішно виконує функції як члена Наглядової ради, так і Голови На-
глядової ради, які полягають у організації роботи Наглядової ради, скликанні засідань ради, голову-
ванні на засіданнях ради, організації проведення спільних засідань Наглядової ради та Правління 
Товариства. 

Єсаулов Геннадій Олександрович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 
Член Наглядової ради з квітня 2016 року, заступник Голови Наглядової ради з червня 2017 
року. Освіта – вища. Має багаторічний досвід управління промисловими підприємствами, 
реалізації масштабних інвестиційних та виробничих проектів. За основним місцем роботи є 
директором з науково-дослідних робіт та технології процесів Управління науково-дослідних 
робіт та технології процесів Служби операційного директора ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 
(оплачувана діяльність). У інших юридичних особах обіймає посади: Голова Наглядової ради 
ТОВ "НВЦ "ЯКІСТЬ" - безоплатна діяльність; директор з науково-дослідних робіт та техноло-
гії процесів Апарата директора ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (за сумісництвом) – опла-
чувана діяльність; директор ТОВ "ІНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН ЦЕНТР" (за сумісництвом) - 
оплачувана діяльність. 

 Єсаулов Г.О. ефективно та успішно виконує функції як члена Наглядової ради, так і 
заступника Голови Наглядової ради Товариства, які полягають у виконанні обов’язків та пов-
новажень Голови Наглядової ради при його відсутності або у разі неможливості виконання 
ним своїх обов’язків. 

Морозов Денис Володимирович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 
Член Наглядової ради з квітня 2006 року. Освіта – вища. Має високі результати з управління 
бізнес-процесами, довгострокового економічного планування та фінансового моделювання 
діяльності підприємств, бюджетування, інвестиційного аналізу, контролю та оптимізації пото-
чної діяльності. За основним місцем роботи є директором ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 
(оплачувана діяльність). У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член Наглядо-
вої ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - безоплатна діяльність; член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕ-
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РПАЙП НІКО ТЬЮБ" - безоплатна діяльність; член Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРА-
ЦІЯ" – представник акціонера ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" - безоплатна діяльність; 
член Ради Директорів ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA) - безоплатна діяль-
ність; член Ради Директорів КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) - безоплатна діяльність; 
член Консультативної Ради ВАЛЮРЕК НІКО ТЬЮБ ХОЛДИНГ ГмбХ - безоплатна діяльність; 
радник з питань фінансової політики ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (за сумісництвом) - 
оплачувана діяльність. 

Юрченко Ігор Петрович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - незалежний ди-
ректор. Член Наглядової ради з грудня 2018 року. Освіта – вища. Має більше ніж двадцятирічний 
досвід роботи у сфері корпоративного права. Має безспірну незалежну позицію та демонструє високі 
ділові та моральні якості під час виконання обов’язків члена Наглядової ради, наділений необхідним 
станом свідомості, що дозволяє приймати виважені та неупереджені рішення під час роботи Наглядо-
вої ради та чітко розуміє важливість наявності та висловлення незалежної думки та позиції під час 
здійснення захисту прав як акціонерів Товариства. За основним місцем роботи є начальником Управ-
ління з корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів ТОВ "ІстВан" (оплачувана діяль-
ність). У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член Наглядової ради АТ "НЗФ" - безопла-
тна діяльність; член Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" - безоплатна діяльність; член Нагля-
дової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" - безоплатна діяльність; член Наглядової ради ПрАТ "СПЕЦТЕ-
ХНІКА" – безоплатна діяльність; директор ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ" (за сумісництвом) - оплачувана дія-
льність. 

Трипольський Георгій Олегович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - 
незалежний директор. Член Наглядової ради з грудня 2018 року.  Освіта – вища. Має знач-
ний досвід роботи в сфері корпоративного права та реалізації корпоративних проектів. Наді-
лений високим рівнем незалежності від інших членів Наглядової ради, Правління Товарист-
ва, акціонерів тощо, що дозволяє йому незаангажовано оцінювати ризики, що виникають в 
діяльності Товариства та приймати справедливі та корисні для Товариства рішення без відс-
тоювання своїх особистих інтересів чи інтересів третіх осіб. За основним місцем роботи є 
головним спеціалістом-юрисконсультом відділу перспективних корпоративних проектів Уп-
равління корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів ТОВ "ІстВан" (оплачу-
вана діяльність). У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член Наглядової ради 
ПАТ "НАСК "ОРАНТА" - безоплатна діяльність; член Наглядової ради ПрАТ "СК "УКРПРОМ-
ГАРАНТ" - безоплатна діяльність; член Наглядової ради АТ "НЗФ" - представник акціонера 
SOFALON ІNVESTMENTS LІMІTED - безоплатна діяльність; член Наглядової ради АТ "ПОК-
РОВСЬКИЙ ГЗК" - представник акціонера EXSEED ІNVESTMENTS LІMІTED - безоплатна 
діяльність; член Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" - представник акціонера 
MOSFІLІA ІNVESTMENTS LІMІTED - безоплатна діяльність; член Наглядової ради АТ "ЗЗФ" - 
представник акціонера TAPESTA LІMІTED – безоплатна діяльність; директор ТОВ "ГЕНАВІА-
ІНВЕСТ" (за сумісництвом) - оплачувана діяльність; директор ТОВ "ГАЛС-ТРЕЙД ІНКОМ" (за 
сумісництвом) - оплачувана діяльність; директор  ДП "ГАРАНТ К." (за сумісництвом) - опла-
чувана діяльність; спеціаліст відділу депозитарної діяльності ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ" (за сумі-
сництвом) - оплачувана діяльність. 

Всі члени Наглядової ради є компетентними, мають належні професійний та освітній 
рівні, мають великий управлінський досвід, в тому числі в інших юридичних особах. Діяль-
ність членів Наглядової ради, як посадових осіб інших юридичних осіб, оцінюється позитив-
но. Голова та члени Наглядової ради Товариства, які додатково займають посади в органах 
управління інших юридичних осіб, мають при цьому можливість приділяти значний час ефек-
тивному виконанню своїх функцій у складі Наглядової ради Товариства.  

Таким чином, Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які: 
1) володіють знаннями та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу 

професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення; 
2) володіють навичками для відстоювання своїх поглядів i впливу на процес колектив-

ного прийняття рішень; 
3) мають можливість ефективно здійснювати нагляд за рішеннями, прийнятими Прав-

лінням, та ïx виконанням. 
 
Відповідно до проведеної оцінки кожного з незалежних членів Наглядової ради 

встановлено: 
1) Юрченко Ігор Петрович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - незалежний дирек-
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тор  відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради, визначеним Законом України 
"Про акціонерні товариства". Володіє знаннями у сферах корпоративного управління і фінансової дія-
льності та їх регулювання в обсягах, необхідних для ефективного виконання обов'язків у Наглядовій 
раді Товариства.  

Рівень незалежності члена Наглядової ради Юрченко І.П. є високим та його робота дозволяє 
уникнути можливості прийняття Наглядовою радою необ’єктивних рішень. 

2) Трипольський Георгій Олегович, член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - незалежний 
директор відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради, визначеним Законом Украї-
ни "Про акціонерні товариства". Володіє знаннями у сферах корпоративного управління і фінансової 
діяльності та їх регулювання в обсягах, необхідних для ефективного виконання обов'язків у Наглядо-
вій раді Товариства.  

Трипольський Г.О. здатний висловлювати власну точу зору неупереджено, виважено та з ме-
тою дотримання максимально ефективного здійснення Наглядовою радою своєї діяльності. 

 
За результатами проведеної оцінки компетентності та ефективності кожного з 

Комітетів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" встановлено: 
1) Комітетом з питань аудиту та Комітетом з питань призначень та визначення вина-

городи посадовим особам виконано основні функції, задачі та обов’язки, встановлені Зако-
ном України "Про акціонерні товариства", Положенням про Наглядову раду, Положенням про 
Комітет Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань аудиту, Положенням про Комітет 
Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди по-
садовим особам та іншими нормативними документами, які регулюють діяльність Товарист-
ва.  

2) Кількісний склад кожного з Комітетів становить три особи, у тому числі дві особи - 
незалежні директори. Очолюються Комітети незалежними директорами.  

Склад Комітетів повністю відповідає вимогам, встановленим статтею 56 Закону Украї-
ни "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду То-
вариства та Положеннями про Комітети, та є оптимальним для виконання покладених на них 
функцій. Кваліфікація членів Комітетів надає можливість забезпечити сумлінну та кваліфіко-
вану роботу Комітетів.  

3) Трипольський Г.О. та Юрченко І.П. - незалежні директори, відповідають ознакам 
незалежності, встановленим статтею 531 Закону України "Про акціонерні товариства", не 
знаходились під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті 
ними рішень на засіданнях Комітетів, дотримуються високого рівня незалежності під час 
здійснення функцій члена Наглядової ради.  

 
ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ:  
За результатами проведеної оцінки діяльності Наглядової ради, Комітетів Наглядової 

ради і членів Наглядової ради за підсумками роботи за 2019 рік, встановлено: 
1) Діючий склад Наглядової ради Товариства є збалансованим і представлений про-

фесіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та значним досвідом 
роботи, які мають необхідний рівень кваліфікації, великий професійний та управлінський до-
свід в промисловості. Члени Наглядової ради розуміють свої повноваження та відповідаль-
ність, дотримуються високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'-
язків. 

2) Колективна придатність Наглядової ради Товариства відповідає особливостям дія-
льності Товариства. Члени Наглядової ради мають знання та належне розуміння сфер дія-
льності Товариства, а також навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою 
Товариства її повноважень. 

3) Наглядова рада має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками 
та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно обговорювати 
питання, щодо яких приймаються рішення. Склад Наглядової ради та кількість незалежних 
директорів відповідає вимогам чинного законодавства. 

Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впли-
ву на процес колективного прийняття рішень. Члени Наглядової ради Товариства мають мо-
жливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням Товарист-
ва, та їх виконанням. 
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4) Голова Наглядової ради здійснює ефективну роботу Наглядової ради, підготовку і 
проведення засідань Наглядової ради. На засіданнях Наглядової ради створена атмосфера 
відкритості та довіри при розгляді питань. Спостерігається високий рівень взаємодії між Го-
ловою та членами Наглядової ради.  

Голова Наглядової ради забезпечує професійну і особисту взаємодію між членами 
Наглядової ради, сприяє ефективним комунікаціям Наглядової ради з Правлінням Товарист-
ва. Між Головою Наглядової ради і Головою Правління чітко розділені сфери відповідально-
сті та повноваження.   

Голова Наглядової ради спілкується з членами Наглядової ради між засіданнями На-
глядової ради. Голова та члени Наглядової ради мають достатньо часу для виконання своїх 
функцій та обов'язків.  

5) Склад Комітетів Наглядової ради Товариства з точки зору поєднання знань, досвіду 
і компетенції членів Комітетів є збалансованим і оптимальним для ефективної роботи Нагля-
дової ради і поточних потреб Товариства. Комітети Наглядової ради підтримують належну 
взаємодію. Така взаємодія, в тому числі, досягнута шляхом перехресної участі членів одного 
Комітету Наглядової ради Товариства в іншому Комітеті. При цьому, кожний Комітет Нагля-
дової ради Товариства очолює різний Голова, що запобігає виникненню в їх діяльності конф-
лікту інтересів. Голова Наглядової ради Товариства не очолює жодний з Комітетів.     

Таким чином, склад Наглядової ради Товариства, її структура, кількість незалежних 
директорів, Комітети Наглядової ради, їх повноваження відповідають вимогам чинного зако-
нодавства України, а також особливостям діяльності Товариства. Ефективність роботи На-
глядової ради, як органу управління, оцінюється на належному рівні. Роботу Наглядової ради 
Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам дія-
льності Товариства і положенням його установчих документів. 

ІІІ. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. 
Інформація про склад та внутрішню структуру Правління Товариства. 
Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління 

його поточною діяльністю. Основними завданнями Правління Товариства є: 
1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними 

напрямами його діяльності; 
2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства; 
3) забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства. 
Кількісний склад Правління становить 11 осіб. До складу Правління входять Голова 

Правління, заступник Голови та члени Правління.  
У звітному періоді діяли декілька складів Правління Товариства.  
І. Починаючи з 01.01.2019 року та до 04.02.2019 року Правління Товариства працюва-

ло у наступному складі: 
1) Костенко Сергій Олексійович; 
2) Богдан Дмитро Олексійович;  
3) Бєсєднов Сергій Вікторович; 
4) Кузьменко Сергій Володимирович; 
5) Новохатній Володимир Акимович; 
6) Польський Георгій Миколайович; 
7) Портретний Олег Іванович; 
8) Соколова Ірина Володимирівна; 
9) Струс Володимир Миронович; 
10) Трегуб Олег Євгенович. 
Тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства є Костенко Сергій 

Олексійович, обраний з 28 червня 2018 року особою, яка тимчасово виконує обов'язки Голо-
ви Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", на засіданні Наглядової ради 27 червня 2018 року 
(протокол засідання №569). 

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 05 лютого 2019 року 
(протокол засідання №620) у вищезазначеному складі Правління Товариства відбулися на-
ступні зміни: 
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1. припинено повноваження тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління То-
вариства Костенка Сергія Олексійовича. На посаді тимчасово виконуючого обов’язки Голови 
Правління перебував з 28 червня 2018 року до 04 лютого 2019 року;  

2. обрано з 05 лютого 2019 року Головою Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Костенка 
Сергія Олексійовича. Голову Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обрано на невизначений 
строк.  

ІІ. Починаючи з 05.02.2019 року та до 31.12.2019 року Правління Товариства працю-
вало у наступному складі: 

1) Голова Правління – Костенко Сергій Олексійович (протокол засідання Наглядової 
ради від 05 лютого 2019 року №620); 

2) член Правління – Богдан Дмитро Олексійович (протокол засідання Наглядової ради 
від 09 серпня 2018 року №574);  

3) член Правління – Бєсєднов Сергій Вікторович (протокол засідання Наглядової ради 
від 09 серпня 2018 року №574); 

4) член Правління – Кузьменко Сергій Володимирович (протокол загальних зборів від 
13 квітня 2010 року №15); 

5) член Правління – Новохатній Володимир Акимович (протокол засідання Наглядової 
ради від 11 червня 2015 року №448); 

6) член Правління – Польський Георгій Миколайович (протокол засідання Наглядової 
ради від 17 грудня 2018 року №609); 

7) член Правління – Портретний Олег Іванович (протокол засідання Наглядової ради 
від 15 квітня 2014 року №407); 

8) член Правління - Соколова Ірина Володимирівна (протокол загальних зборів від 26 
березня 2004 року №9); 

9) член Правління – Струс Володимир Миронович (протокол засідання Наглядової ра-
ди від 17 грудня 2018 року №609); 

10) член Правління – Трегуб Олег Євгенович (протокол засідання Наглядової ради від 
17 грудня 2018 року №609). 

Обрані члени Правління відповідають критеріям професійної належності та відповід-
ності займаним посадам. Професійний досвід та склад Правління є достатнім для прийняття 
відповідних управлінських рішень. 

Функціональні обов'язки Правління Товариства.  
Правління Товариства діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Правління 

Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 18 грудня 2018 року 
(протокол №17). Текст Положення про Правління Товариства доступний для загального озна-
йомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:  

http://ntrp.interpipe.biz/upload/73ac771deea8103e9f2c3ce306092a7c.pdf 
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'яза-
ні 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 інженера, 

головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів Товариства про результати вико-
нання затверджених планів, програм, вказівок щодо діяльності Товариства та його структур-
них підрозділів; 

7) спільно із Наглядовою радою затверджує організаційну структуру Товариства; 

http://ntrp.interpipe.biz/upload/73ac771deea8103e9f2c3ce306092a7c.pdf
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8) приймає рішення про страхування майна Товариства; 
9) організовує виплату дивідендів відповідно до Статуту Товариства, рішення загаль-

них зборів Товариства та чинного законодавства; 
10) приймає рішення щодо відчуження основних засобів Товариства, у межах повно-

важень, наданих Наглядовою радою; 
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 діяльно-

сті, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що без-
посередньо підпорядковані 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 акціонерів 
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 ви-
конання; 

20) здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів; 

21) організовує, забезпечує та контролює ефективне функціонування структурних під-
розділів 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 641, 651, 652, 653, 66 Закону України "Про 
акціонерні товариства";  

26) вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства 
і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документа-
ми Товариства, а також питання, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та за-
гальних зборів Товариства. 

Голова Правління керує роботою Правління, організовує проведення засідань Прав-
ління та головує на них. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товарис-
тва, відповідно до рішень Правління, в т.ч. представляти інтереси Товариства, вчиняти пра-
вочини від імені Товариства, підписувати договори, угоди та інші документи, зокрема довіре-
ності, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівни-
ками Товариства. Голова Правління вправі самостійно керувати поточними справами Това-
риства та вирішувати питання діяльності Товариства, здійснювати від імені Товариства інші 
дії, за винятком віднесених Статутом Товариства та чинним законодавством до компетенції 
інших органів Товариства. Голова Правління Товариства має й інші повноваження і функції, 
визначені Положенням про Правління Товариства. 

Голова Правління Товариства має й інші повноваження і функції, визначені Положен-
ням про Правління Товариства. 

Голова Правління може доручити вирішення окремих питань, що входять до його 
компетенції, окремим членам Правління або керівникам структурних підрозділів Товариства 



41 
 

шляхом видання відповідного акту (наказу) про делегування повноважень або надання дові-
реності. При цьому керівники структурних підрозділів Товариства не обов’язково повинні бу-
ти членами Правління.  

Протягом звітного року Голова Правління надавав на підставі довіреності право юри-
дичним та фізичним особам  здійснювати, в межах вимог чинного законодавства України та 
Статуту Товариства, дії від імені Товариства, укладати договори від імені Товариства. 

Заступник Голови Правління виконує обов’язки Голови Правління при його відсутності 
або у разі неможливості виконання ним своїх обов’язків. 

Порядок обрання Правління Товариства. 
Голова та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою в порядку, 

передбаченому пунктами 10.9. - 10.10. статті 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 Товари-
ства.  

Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю го-
лосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. У разі рівного 
розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення, Голова Наглядової ра-
ди 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 одно-

часним прийняттям рішення про обрання Голови Правління або особи, яка тимчасово здійс-
нюватиме 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.  

Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішень Правлінням 
Товариства. 

Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться в міру необ-
хідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління може проводитися у фо-
рмі: 

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 2019 року Правління Товариства провело 68 засідань, на яких було розгля-

нуто 95 питань, віднесених чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції 
Правління Товариства. Переважна більшість засідань Правління проведена за участю всіх 
членів Правління Товариства. Кількість засідань, які відбулись, значно перевищує кількість, 
передбачену чинним законодавством, що пов'язано з необхідністю оперативного вирішення 
питань, що відносяться до повноважень Правління Товариства.  

По всіх питаннях порядку денного засідань Правління його члени голосували особис-
то та рішення приймалися простою більшістю голосів, з врахуванням того, що кожний член 
Правління має один голос. Всі рішення, прийняті Правлінням Товариства, оформлювалися 
протоколами, які вів секретар. Процедура скликання та проведення засідань Правління То-
вариства визначена в Положенні про Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 
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Серед основних питань, які розглядалися Правлінням Товариства у звітному періоді, 
були:  

- про звернення до Наглядової ради Товариства з вимогою про скликання позачерго-
вих загальних зборів; 

- організаційні питання скликання та проведення річних та позачергових загальних 
зборів Товариства;  

- прийняття рішення про страхування майна Товариства; 
- прийняття рішень щодо списання, передачі в оренду та відчуження основних засобів 

Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою; 
- прийняття рішень щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, 

головного інженера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані 
Голові Правління, та подання на узгодження до Наглядової ради; 

- надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, у вчиненні яких є заінтере-
сованість;  

- прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;  
- про повноваження Голови Правління Товариства; 
- про організацію оздоровлення робітників ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" протягом літнього 

сезону 2019 року; 
- про вибір оцінювачів майна; 
- про організацію проведення аудиту; 
- про надання члену асоціації адвокатів Брюсселя права представляти інтереси ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" перед Генеральним судом Європейського Союзу. 
Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше по-

ловини його складу. Засідання Правління вважається неправомочним, якщо на ньому одно-
часно відсутні Голова Правління або особа, яка виконує його обов’язки, та заступник Голови 
Правління. 

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які бе-
руть 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.  

Інформація про діяльність Правління Товариства. 
Ефективне управління поточними справами Товариства дало змогу Товариству досягнути зна-

чних результатів своєї діяльності у 2019 році. Так, станом на 31.12.2019 року активи Товариства збі-
льшились на 8,58% до 20 705 433 тис. грн. Власний капітал за цей же період виріс в 4,2 рази до 4 677 
млрд. грн., а зобов'язання Товариства впродовж 2019 року зменшились на 10,74% до 16 027 млрд. 
грн. Чистий дохід від реалізації продукції Товариства за 2019 рік склав 14 625 млрд. грн., що на 7,03% 
більше, ніж за 2018 рік. Чистий прибуток виріс порівняно з показником за 2018 рік в 3,47 рази і склав 3 
562 млрд. грн. 

Більш детальна інформація про результати роботи Правління Товариства за 2019 рік 
викладена у Звіті Правління Товариства. Текст Звіту Правління Товариства про результати 
діяльності за 2019 рік, після його затвердження річними загальними зборами Товариства, 
буде доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за поси-
ланням: http://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/mpvpd/ 

Інформація щодо оцінки роботи Правління Товариства.  
Комітетом Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з питань призначень і визначення 

винагороди посадовим особам (надалі – Комітет з питань призначень і винагород) проведено 
оцінку діяльності Правління і членів Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ") за 2019 рік. 

Оцінка проведена відповідно до вимог чинного законодавства та Порядку проведення 
оцінки діяльності Правління і кожного члена Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" з метою 
отримання інформації про ефективність діяльності Правління і членів Правління, відповід-
ність їх роботи потребам Товариства та виявлення напрямів, в яких діяльність Правління і 
членів Правління може бути поліпшена. 

 
За результатами проведеної оцінки складу Правління Товариства, як колегіаль-

ного органу, зроблено наступні висновки: 
1. Склад Правління є збалансованим та відповідає цілям та завданням покладеним на Прав-

ління Товариства. Робота Правління, як колегіального органу, є злагодженою. 

http://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/mpvpd/
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Члени Правління мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення Правлін-
ням Товариства своїх повноважень, а також мають достатній досвід і навички, необхідні для 
здійснення ефективного управління поточною діяльністю ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  

2. Структура Правління забезпечує можливість виконання Правлінням Товариства 
функцій належним чином. 

Правління Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навич-
ками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно вирішувати 
питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства. 

Члени Правління Товариства володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і 
впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійснювати 
ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням Товариства, та їх виконанням. 

 
З метою оцінки компетентності та ефективності кожного члена Правління Комітет 

з питань призначень і винагород провів індивідуальну оцінку діяльності членів Правління, за 
результатами якої встановлено: 

1.  Костенко Сергій Олексійович – є компетентним, має достатню кваліфікацію, знання 
бізнесу та спеціальні знання, необхідні для ефективного виконання функцій та повноважень 
Голови Правління; ефективно керує роботою Правління Товариства та дієво управляє Това-
риством в цілому.  

2. Богдан Дмитро Олексійович – є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; 
володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить 
до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно. Богдан Д.О. ефекти-
вно та успішно виконує функції як члена Правління, так і заступника Голови Правління Товариства.    

3. Бєсєднов Сергій Вікторович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; 
володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить 
до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.  

4. Кузьменко Сергій Володимирович - є компетентним, має належні професійний та освітній рі-
вні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підхо-
дить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.  

5. Новохатній Володимир Акимович - є компетентним, має належні професійний та освітній рі-
вні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підхо-
дить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.  

6. Польський Георгій Миколайович - є компетентним, має належні професійний та освітній рів-
ні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підхо-
дить до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.  

7. Портретний Олег Іванович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; во-
лодіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до 
виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.  

8. Соколова Ірина Володимирівна - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; 
володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить 
до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.  

9. Струс Володимир Миронович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; 
володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить 
до виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.  

10. Трегуб Олег Євгенович - є компетентним,  має належні професійний та освітній рівні; воло-
діє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до 
виконання обов'язків члена Правління здійснюючи це неупереджено та якісно.  

Нижче наведено інформацію про членів Правління, включаючи інформацію про діяль-
ність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність у 2019 році:  

Костенко Сергій Олексійович, Голова Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член Правління з 
квітня 2014 року. Обраний Головою Правління Товариства в лютому 2019 року.  Освіта – вища. Є ком-
петентним спеціалістом та володіє широким спектром знань, що робить його ефективним управлін-
цем, наділений необхідними здібностями для успішного виконання покладених на нього функцій при 
високому рівні відповідальності. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду Го-
лови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та здійснює поточне управління Товариством і відповідає за 
реалізацію короткострокових і довгострокових планів Товариства. 

Костенко С.О. ефективно та успішно виконує функції Голови Правління які, крім іншого,  поля-
гають у організації роботи Правління, скликанні засідань Правління, головуванні на засіданнях Прав-
ління, організації проведення спільних засідань Наглядової ради та Правління Товариства. У інших 
юридичних особах посад не обіймає. 
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Богдан Дмитро Олексійович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член Правління, за-
ступник Голови Правління Товариства з серпня 2018 року. Освіта – вища.  Є компетентним членом 
Правління, який демонструє найвищі ділові, інтелектуальні, організаторські та моральні якості та риси. 
Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду директора з якості та технології Слу-
жби директора з якості та технології ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та відповідає за організацію контролю 
якості продукції, що випускається Товариством та організацію вхідного контролю якості сировини, ма-
теріалів, напівфабрикатів, змінного обладнання, яке надходить до Товариства. У інших юридичних 
особах посад не обіймає. 

Богдан Д.О. ефективно та успішно виконує функції як члена Правління, так і заступни-
ка Голови Правління Товариства, які полягають у виконанні обов’язків та повноважень Голо-
ви Правління при його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов’язків. 

Бєсєднов Сергій Вікторович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член Прав-
ління з серпня 2018 року. Освіта – вища. Володіє широким спектром знань, що робить його 
ефективним управлінцем, наділений необхідними здібностями для успішного виконання пок-
ладених на нього функцій при високому рівні відповідальності. Має великий управлінський 
досвід в промисловості та значний досвід у сфері середньо- і довгострокового плануванні 
виробництва. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду начальника 
трубопрокатного цеху №3 та відповідає за організацію технологічного процесу виробництва 
труб, стабільне і раціональне завантаження виробничих потужностей трубопрокатного цеху 
№3, виконання затвердженого плану виробництва в заданому сортаменті відповідно до за-
мовлень і в установлені строки. У інших юридичних особах посад не обіймає. 

Кузьменко Сергій Володимирович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член Прав-
ління з квітня 2010 року. Освіта – вища. Має великий управлінський досвід у сфері фінансів, інвесту-
вання, страхування, фінансового лізингу та успішно демонструє свої знання та навики в роботі Прав-
ління Товариства. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду директора з фінан-
сів та економіки Служби директора з фінансів та економіки. У коло його завдань входить управління 
фінансами, забезпечення коштами операційної та інвестиційної діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", 
взаємодія з податковими органами і фінансовими установами, а також участь в стратегічному плану-
ванні розвитку Товариства. У інших юридичних особах обіймає  наступні посади: директор ТОВ "КЛВ 
УКРАЇНА" (за сумісництвом); заступник директора з фінансів та економіки Фінансово-економічної слу-
жби ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА".  

Новохатній Володимир Акимович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член 
Правління з червня 2015 року. Освіта – вища. Є досвідченим спеціалістом та наділений не-
обхідними здібностями для успішного виконання покладених на нього функцій при високому 
рівні відповідальності. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду нача-
льника колесопрокатного цеху та відповідає за організацію і планування виробництва цеху, 
якісне та своєчасне виконання замовлень виробничого відділу, контроль роботи цеху і вико-
нання завдань, управління персоналом цеху. У інших юридичних особах посад не обіймає. 

Польський Георгій Миколайович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Член 
Правління з грудня 2018 року. Освіта – вища. Має багатий професійний досвід в металургій-
ній галузі. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду головного інжене-
ра Служби головного інженера ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та відповідає за технічну політику і 
напрями технічного розвитку Товариства в умовах ринкової економіки, шляхи реконструкції і 
технічного переозброєння діючого виробництва, рівень спеціалізації та диверсифікації виро-
бництва на перспективу. У інших юридичних особах посад не обіймає. 

Портретний Олег Іванович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  Член Прав-
ління з квітня 2014 року. Освіта – вища. Має великий досвід адміністративної, організаційної, 
господарської діяльності та успішно демонструє свої навики в роботі Правління.  Згідно шта-
тного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду директора з адміністративно-
господарських питань та відповідає за організацію адміністративного, господарського забез-
печення Товариства, і утримання в належному стані будівель та приміщень Товариства, а 
також за виконання заходів соціального розвитку (харчування працівників Товариства, орга-
нізацію відпочинку працівників та членів їх сімей, тощо). У інших юридичних особах посад не 
обіймає. 

Соколова Ірина Володимирівна, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  Член 
Правління з березня 2004 року. Освіта – вища. Є досвідченим спеціалістом та володіє прак-
тичними та теоретичними знаннями в сфері ведення бухгалтерського і податкового обліку. 
Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає посаду головного бухгалтера Това-
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риства та відповідає за організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяль-
ності Товариства, контроль за використанням матеріальних, фінансових ресурсів та за збе-
реженням власності Товариства, складання та подання у вказані строки фінансової звітності. 
У інших юридичних особах за сумісництвом обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "КЛВ 
УКРАЇНА". 

Струс Володимир Миронович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  Член 
Правління з грудня 2018 року. Освіта – вища. Компетентний спеціаліст в сфері організації і 
планування виробництва, контролю роботи цеху, управління робочим персоналом, з практи-
чним досвідом більше 10 років. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обіймає по-
саду начальника трубопрокатного цеху №5 та відповідає загальне керівництво цехом (вклю-
чаючи виробничий, управлінський та адміністративно господарський аспекти), організацію і 
планування виробничого процесу в зоні відповідальності цеху, контроль виконання виробни-
чого плану, аналіз несправностей, робота по їх усуненню, координація роботи підлеглих. У 
інших юридичних особах посад не обіймає. 

Трегуб Олег Євгенович, член Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".  Член Правління 
з грудня 2018 року. Освіта – вища. Володіє необхідними знаннями і досвідом для організації 
ефективної роботи Служби безпеки від розробки концепції комплексної безпеки до подаль-
шого управління процесами безпеки підприємства, а також забезпечення взаємодії з право-
охоронними структурами і органами влади. Згідно штатного розпису ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 
обіймає посаду директора з безпеки Служби директора з безпеки та відповідає за роботу 
Служби безпеки, виявлення та припинення фактів корпоративного шахрайства, а також за 
здійснення оперативного супроводження кримінальних справ, порушених за фактами розк-
радань грошових коштів у Товаристві, включаючи підготовку матеріалів для порушення кри-
мінальних справ. У інших юридичних особах обіймає наступні посади: начальника відділу 
економічної безпеки Служби економічної безпеки ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; Члена Нагля-
дової ради АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ". 

 
Всі члени Правління є досить компетентними, мають належні професійний та освітній 

рівні, мають великий досвід в операційному управлінні бізнесом, стратегічному маркетингу, 
роботі з ключовими клієнтами, в тому числі в інших юридичних особах. Діяльність членів 
Правління, як посадових осіб інших юридичних осіб, оцінюється позитивно. Члени Правління, 
які додатково займають посади в органах управління інших юридичних осіб, мають при цьо-
му можливість приділяти значний час ефективному виконанню своїх функцій у складі Прав-
ління Товариства.  

Таким чином, Правління Товариства має достатню кількість членів, які: 
1) володіють знаннями та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу 

ефективно керувати операційною діяльністю Товариства; 
2) володіють навичками для відстоювання своїх поглядів i впливу на процес колектив-

ного прийняття рішень; 
3) мають можливість ефективно здійснювати нагляд за рішеннями, прийнятими Прав-

лінням, та ïx виконанням. 
 
За результатами оцінки діяльності Правління зроблено висновок, що діяльність 

Правління  є задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів. 

Статут та локальні нормативно-правові акти Товариства чітко і в повній мірі регулю-
ють питання діяльності Правління. Всі члени Правління демонструють незалежність в ухва-
ленні рішень, вільні від зовнішнього впливу. Засідання Правління плануються заздалегідь і 
проводяться відповідно до вимог Положення про Правління Товариства. Члени Правління 
Товариства приділяють достатньо часу для вивчення діяльності Товариства та його специфі-
ки для ефективного виконання своїх функцій. 

При здійсненні загального аналізу діяльності Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"  за звітний пе-
ріод, Комітет з питань призначень і винагород визначає, що протягом 2019 року отримував достатньо 
інформації, включаючи управлінську звітність, від членів Правління для здійснення моніторингу, конт-
ролю за ефективністю діяльності керівників Товариства, та вважає що Правління приймало рішення 
незалежно від особистих інтересів кожного із членів Правління або інтересів акціонерів. Такі рішення 
враховували загальні інтереси Товариства.  
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ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ:  
За результатами проведеної оцінки діяльності Правління і членів Правління за підсу-

мками роботи за 2019 рік, встановлено: 
1) Діючий склад Правління Товариства є збалансованим і представлений професіо-

налами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та значним досвідом робо-
ти, які мають необхідний рівень кваліфікації, великий професійний та управлінський досвід в 
промисловості. Члени Правління розуміють свої повноваження та відповідальність, дотри-
муються високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків. 

2) Колективна придатність Правління Товариства відповідає особливостям діяльності 
Товариства. Члени Правління мають знання та належне розуміння сфер діяльності Товарис-
тва, а також навички та досвід, необхідні для здійснення правлінням Товариства своїх пов-
новажень. 

3) Правління Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, на-
вичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно вирішу-
вати питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства. 

Члени Правління Товариства володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і 
впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійснювати 
ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням Товариства, та їх виконанням. 

4) Голова Правління має достатній досвіт і високий професіональний рівень, в повній мірі ви-
конує свої обов’язки по управлінню поточними справами Товариства та в частині організації роботи 
Правління, проведенні засідань Правління інших повноважень, передбачених Статутом Товариства , 
Положенням про Правління Товариства та законодавством України.  

5) У звітному році Правління Товариство діяло в межах законодавства України та повною мі-
рою виконало покладені на нього обов'язки управління поточними справами Товариства, збереження 
активів Товариства, оптимальне використання ресурсів Товариства, збережено фінансову стабіль-
ність Товариства попри кризові явища в металургійній галузі. 

Таким чином, роботу Правління Товариства в 2019 році визнати задовільною та та-
кою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих 
документів. 

ІV. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА. 
Інформація про склад та внутрішню структуру Ревізійної комісії. 
Ревізійна комісія є органом, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні внутрішнього контролю за 
фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних пе-
ревірок фінансово-господарської діяльності. 

Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 особи. До складу Ревізійної комісії вхо-
дять Голова та 2 члени Ревізійної комісії. 

У звітному періоді діяли декілька складів Ревізійної комісії Товариства.  
І. Починаючи з 01.01.2019 року та до 25.04.2019 року Ревізійна комісія працювала у 

складі, обраному на річних загальних зборах Товариства від 19 квітня 2016 року (протокол 
річних загальних зборів №21), строком на три роки, до якого входили: 

1) Житченко Валентин Володимирович; 
2) Бочановська Жанна Вячеславівна; 
3) Рогачевський Іван Олександрович. 
Ревізійною комісією Товариства 20 квітня 2016 року (протокол засідання від 

20.04.2016р.) прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії Житченка Валентина 
Володимировича. 

ІІ. У період з 25.04.2019 року та до 04.06.2019 року Ревізійна комісія працювала у 
складі, обраному на річних загальних зборах Товариства від 25 квітня 2019 року (протокол 
річних загальних зборів №24), строком на три роки, до якого входили: 

1) Малевська Єлизавета Юріївна; 
2) Коваленко Володимир Сергійович; 
3) Рогачевський Іван Олександрович. 
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Ревізійною комісією Товариства 25 квітня 2019 року (протокол засідання від 
25.04.2019р.) прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії Малевської Єлизаве-
ти Юріївни. 

На підставі поданої заяви 04 червня 2019 року припинено повноваження члена Реві-
зійної комісії Товариства Рогачевського Івана Олександровича за власним бажанням.  

ІІІ. У період з 04.06.2019 року та до 31.12.2019 року Ревізійна комісія працювала у 
складі, обраному на річних загальних зборах Товариства від 25 квітня 2019 року (протокол 
річних загальних зборів №24), строком на три роки, до якого входять: 

1) Малевська Єлизавета Юріївна; 
2) Коваленко Володимир Сергійович. 
Функціональні обов'язки Ревізійної комісії Товариства. 
Ревізійна комісія Товариства діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Реві-

зійну комісію Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами Товариства 18 гру-
дня 2018 року (протокол №17). Текст Положення про Ревізійну комісію Товариства доступний 
для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:  

http://ntrp.interpipe.biz/upload/bff748476fbe71d5f805a34589afa8ac.pdf 
До компетенції Ревізійної комісії належить:  
1) перевірки стану виконання Правлінням фінансового плану Товариства;  
2) перевірки стану виконання Правлінням рішень загальних зборів та Наглядової ради 

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 використан-

ня коштів резервного капіталу Товариства та інших фондів Товариства, що формуються за 
рахунок прибутку Товариства;  

7) перевірки бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності 
Товариства;  

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 рекомендацій 
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 позаче-
ргові загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".  

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства 
за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено рішеннями загальних зборів 
Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за ре-
зультатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація 
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 звітнос-
ті. 

Голова Ревізійної комісії головує на засіданні Ревізійної комісії, організовує його про-
ведення і несе відповідальність за організацію документообігу Ревізійної комісії. В межах 
наданих йому повноважень Голова Ревізійної комісії:  

1) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них; 
2) організовує роботу Ревізійної комісії, в тому числі організовує ведення протоколів 

засідань Ревізійної комісії та здійснює контроль за роботою Ревізійної комісії; 
3) підписує протоколи засідань Ревізійної комісії; 

http://ntrp.interpipe.biz/upload/bff748476fbe71d5f805a34589afa8ac.pdf
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4) видає та підписує витяги з протоколів засідань Ревізійної комісії; 
5) доповідає перед загальними зборами, Наглядовою радою про результати проведе-

них перевірок; 
6) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами органів То-

вариства; 
7) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії. 
Порядок обрання Ревізійної комісії Товариства. 
Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства. Члени Ревізійної комісії 

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 відповідаль-
ність 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. 
Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. 
Ревізійна комісія обирається строком на три роки. Повноваження члена Ревізійної ко-

місії дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Повноваження представника акціо-
нера – члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом 
Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення 
представника, яке повинно містити інформацію, передбачену Положенням про Ревізійну ко-
місію Товариства.  

У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає менше половини 
від загальної кількості, члени Ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані протя-
гом 3 робочих днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Наглядової 
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 по-

вноважень всіх членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. 
Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голо-

сування. При обранні членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування про-
водиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються 
кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандида-
тами.  

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. 

Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішень Ревізійною 
комісією Товариства. 

Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:  
1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінан-

сового року та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. 
Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансо-

вого року проводиться Ревізійною комісією метою надання загальним зборам звіту та висно-
вків Ревізійної комісії.  

Спеціальна перевірка проводиться Ревізійною комісією: 
1) з власної ініціативи; 
2) за рішенням загальних зборів; 
3) за рішенням Наглядової ради Товариства; 
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4) за рішенням Правління;  
5) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є 

власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. 
2. Засідання, на яких вирішуються питання, пов’язані з проведенням перевірок та ор-

ганізацією роботи Ревізійної комісії.  
Засідання Ревізійної комісії проводяться у формі спільної присутності членів Ревізій-

ної комісії у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.  
Голосування з питань порядку денного засідання Ревізійної комісії проводиться відк-

ритим способом (підняттям рук). 
Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бі-

льше половини її складу. 
Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної 

комісії, які беруть участь у засіданні.  
На засіданні Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії має один голос. У разі рі-

вного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішень Голова Ревізійної 
комісії має право вирішального голосу.  

Протягом 2019 року Ревізійна комісія Товариства на своїх засіданнях розглядала пи-
тання, віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції Ревізійної 
комісії Товариства.  

Інформація про діяльність Ревізійної комісії Товариства. 
З метою надання річним загальним зборам Товариства, скликаним на 29 квітня 2020 

року, звіту та висновків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2019 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 ПАТ "ІН-
ТЕРПАЙП НТЗ" та аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність її 
працівників, і випадки можливого перевищення повноважень посадовими особами ПАТ "ІН-
ТЕРПАЙП НТЗ". Також здійснювалось виконання інших передбачених чинним законодавст-
вом України функцій, пов'язаних з перевіркою діяльності Товариства.  

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік 
Ревізійна комісія підготувала висновок. Підготовлений Ревізійною комісією висновок та звіт 
буде розглянуто річними загальними зборами Товариства, які скликані на 29 квітня 2020 ро-
ку. Текст Звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення переві-
рок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, після їх затвердження, буде 
доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням: 
http://ntrp.interpipe.biz/investors/reportingissuer/zrk/ 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ТОВАРИСТВІ.  
Товариство керується Кодексом корпоративного управління, який було затверджено у 

новій редакції рішенням річних загальних зборів Товариства 25 квітня 2019 року (протокол 
№24). Текст Кодексу корпоративного управління доступний для загального ознайомлення на 
власному веб-сайті Товариства за посиланням:  

https://ntrp.interpipe.biz/upload/c823296dcd2505243a2e9ef12700d081.pdf 
Корпоративне управління в Товаристві – це система відносин між акціонерами Това-

риства, членами органів Товариства, клієнтами, контрагентами, органами державної влади 
та іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами. Ці відносини засновані на управ-
лінні 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 поточ-
ною діяльністю, підпорядкованість Правління Наглядовій раді та акціонерам; 

http://ntrp.interpipe.biz/investors/reportingissuer/zrk/
https://ntrp.interpipe.biz/upload/c823296dcd2505243a2e9ef12700d081.pdf
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5) своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі 
про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управ-
ління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами Товарист-
ва; 

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 Товарис-
тва, 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 Товариство неухильно дотримується положень Кодексу корпорати-
вного управління і не відхиляється від його вимог. Товариство приймає зобов'язання сліду-
вати у своїй діяльності принципам Корпоративного управління. Дотримання викладених у 
Кодексі правил та стандартів спрямовано на формування та підтримку позитивного іміджу 
Товариства, підвищення ефективності діяльності Товариства та збільшення його інвестицій-
ної привабливості. 

Факти недотримання Кодексу корпоративного управління відсутні.  
 

11.1.2. Інформація щодо скликання та проведення загальних зборів: 
Порядок підготовки та проведення загальних зборів регламентується Статутом та внутрі-

шніми документами Товариства (зокрема, Положенням про загальні збори Товариства). 
 
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 ба-

нкрутом 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 Товариства. 
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 збо-
рів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних збо-
рів 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 Това-
риства 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 власника-
ми 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-
гу відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", протягом 90 днів з дати надси-
лання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.  
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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 ра-
да затверджує порядок денний.  

 
Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного пу-

нкту 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 акціоне-
рів (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 переліку 
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 збо-
рах, відповідно до ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства". 

 Проект порядку денного та порядок денний загальних зборів Товариства затверджу-
ються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на 
вимогу акціонерів, у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цьо-
го вимагають.  

 
Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денно-

го надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в поряд-
ку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену 
Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у 
випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Вста-
новлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і 
не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.  

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсила-
ється акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, шляхом направлення 
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 повідом-
лення 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: 
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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 учас-

ті у загальних зборах; 
4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготов-

лені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, ко-
ментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денно-
го 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 Товариством. 

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 по-

рядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу орга-
нів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за-
гальних зборів.  

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
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 директо-
ра. Така інформація обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування 
напроти прізвища відповідного кандидата. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій фор-
мі 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 пропону-
ється 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 пропозиції 
додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить 
відомості, передбачені чинним законодавством.  

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів То-
вариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства подаються безпосе-
редньо до Товариства або надсилаються листом на адресу місцезнаходження Товариства.  

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 денно-
го та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних 
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 го-
лосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних 
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зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку 
денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, 
якщо вона подана з дотриманням вимог і строків, встановлених чинним законодавством. 

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

ня 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 зміни 
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 проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 
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 відповідну ін-
формацію 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 осо-
би Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник трудового 
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 збо-
рах також можуть бути присутніми кандидати, висунуті для обрання до складу органів Това-
риства, 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 збо-

рах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних збо-
рів 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.  

Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів Наглядовою ра-
дою 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 реєстрацій-
ною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів. Загальні збори Товариства 
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-
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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 рі-
шення з цього питання, після чого загальні збори переходять до голосування.  

Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок го-
лосування. Під час голосування слово нікому не надається. Підсумки голосування, що відбу-
валося під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і ого-
лошуються відразу після їх підбиття. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, 
голова загальних зборів має право оголосити технічну перерву до оприлюднення результатів 
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 голосу-
вання та прийняті рішення.  

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного 
питання порядку денного загальних зборів голова зборів оголошує про їх закриття.  

 
На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесе-

них на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до 
порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголо-
шення 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 голосування 
під час обрання осіб до складу органів Товариства. При кумулятивному голосуванні загальна 
кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обира-
ються, 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 Товарист-
ва, 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 розг-
ляду 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. 
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Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче. 

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 при-
єднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змі-
нами 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 ден-
ного буде віддано не менше ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах. 

У випадку розгляду загальними зборами питання щодо прийняття рішення про надан-
ня згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, 
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 від-
сотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

У разі прийняття загальними зборами рішення про надання згоди на вчинення право-
чину 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 цього 
питання акції. 

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма 
членами лічильної комісії, а з питання обрання членів лічильної комісії – всіма членами реєс-
траційної 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.  

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. 

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Това-
риства та протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів розміщуються 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.  
Інформація про проведені протягом звітного року загальні збори: 
 

Вид загальних зборів* 
чергові позачергові 

х  

Дата проведення 25 квітня 2019 року 
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Кворум зборів** 94,704 

Опис 

Річні загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства. 
Згідно ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" за пропозицією акціонера Морозова Д.В., до 
проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, які було проведено 25 квітня 2019 року о 
12:00 у конференц-залі (офіс 105, 1 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за адресою: Украї-
на, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 (кінцева зупинка тролейбусного маршруту №15), були включені 
нові питання:  
- Затвердження на 2019 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язан-
ням третіх осіб. 
- Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. 
Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.   
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
3. Розгляд  звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік та  затвердження заходів 
за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження 
заходів за наслідками його розгляду. 
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок 
фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розг-
ляду звіту. 
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 
7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства 
у 2018 році. 
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  
9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2019 рік. 
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.  
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з ними.  
13. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  
14. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладен-
ня його в новій редакції. 
15. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства. 
16. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій 
редакції. 
17. Затвердження на 2019 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язан-
ням третіх осіб. 
18. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
І. З першого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Волкову Ліну Вікторівну; Ключник Ларису Миколаїв-
ну; 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 Товарист-
ва. 
Результати голосування відповідно до Протоколу №1 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного: "ЗА" – 375 789 899 голосів, що складає 
99,7405% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосу-
ючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 
акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬ-
КІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 977 536 голосів, що складає 
0,2595% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голо-
сів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власника-
ми голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
ІІ. З другого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати висту-
паючим до 10 хвилин. 
2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово ви-
ступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або ви-
ступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім пере-
ходити до голосування. 
3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із 
зазначенням найменування 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, отри-
маних учасниками 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 
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денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.  
Результати голосування відповідно до Протоколу №2 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного: "ЗА" – 375 789 899 голосів, що складає 
99,7405% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосу-
ючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 
акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬ-
КІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 977 536 голосів, що складає 
0,2595% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голо-
сів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власника-
ми голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
ІІІ. З третього питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
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 напря-
мам 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. 
Результати голосування відповідно до Протоколу №3 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного: "ЗА" – 375 789 899 голосів, що складає 
99,7405% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосу-
ючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 
акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬ-
КІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 977 536 голосів, що складає 
0,2595% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голо-
сів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власника-
ми голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
ІV. З четвертого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
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 діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
Результати голосування відповідно до Протоколу №4 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного: "ЗА" – 375 789 899 голосів, що скла-
дає 99,7405% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі 
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голо-
сів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 
"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 977 536 голосів, що 
складає 0,2595% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 
0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
V. З п'ятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фі-
нансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною. 
Результати голосування відповідно до Протоколу №5 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного: "ЗА" – 375 789 899 голосів, що складає 
99,7405% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосу-
ючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 
акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬ-
КІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 977 536 голосів, що складає 
0,2595% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голо-
сів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власника-
ми голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
VІ. З шостого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
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1. Затвердити Звіт незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУ-
ДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закін-
чився 31.12.2018 року.  
2. Затвердити Звіт незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУ-
ДИТОРСЬКА ФІРМА "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 "АУДИТОРСЬ-
КА ФІРМА "ХАРКІВ" 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 законодавства та міжнародних стандартів ауди-
ту.   
Результати голосування відповідно до Протоколу №6 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного: "ЗА" – 375 789 899 голосів, що складає 
99,7405% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосу-
ючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 
акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬ-
КІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 977 536 голосів, що складає 
0,2595% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голо-
сів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власника-
ми голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
VІІ. З сьомого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі консолідовану фінансову звітність та річну фінансову 
звітність Товариства за 2018 рік. 
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. 
Результати голосування відповідно до Протоколу №7 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного: "ЗА" – 375 789 899 голосів, що складає 
99,7405% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосу-
ючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 
акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬ-
КІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 977 536 голосів, що складає 
0,2595% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голо-
сів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власника-
ми голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
VІІІ. З восьмого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської 
діяльності у 2018 році. 
Результати голосування відповідно до Протоколу №8 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з восьмого питання порядку денного: "ЗА" – 375 724 234 голосів, що складає 
99,7231% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосу-
ючих акцій; "ПРОТИ" – 35 972 голоси, що складає 0,0095% голосів акціонерів, які зареєструвались для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 29 693 голоси, що скла-
дає 0,0079% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голо-
суючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 977 536 
голосів, що складає 0,2595% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 
НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
ІX. З дев'ятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
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. 
Результати голосування відповідно до Протоколу №9 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з дев'ятого питання порядку денного: "ЗА" – 375 789 899 голосів, що складає 
99,7405% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосу-
ючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 
акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬ-
КІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 977 536 голосів, що складає 
0,2595% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голо-
сів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власника-
ми голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
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зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
X. З десятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: 
1. Житченка Валентина Володимировича; 
2. Бочановської Жанни Вячеславівни; 
3. Рогачевського Івана Олександровича. 
Результати голосування відповідно до Протоколу №10 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з десятого питання порядку денного: "ЗА" – 375 789 899 голосів, що складає 
99,7405% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосу-
ючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 
акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬ-
КІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 977 536 голосів, що складає 
0,2595% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голо-
сів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власника-
ми голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
XІ. З одинадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є:  
1. Малевська Єлизавета Юріївна;  
2. Рогачевський Іван Олександрович; 
3. Коваленко Володимир Сергійович.  
Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу №11 про підсумки кумулятивного голосу-
вання на річних загальних зборах з підрахунку голосів з одинадцятого питання порядку денного: кількість 
голосів, отриманих кандидатом Рогачевським Іваном Олександровичем – 375 747 660; кількість голосів, 
отриманих кандидатом Малевською Єлизаветою Юріївною – 375 774 561; кількість голосів, отриманих 
кандидатом Коваленко Володимиром Сергійовичем – 375 735 993. 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 3 044 091. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 
XІІ. З дванадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Това-
риства.  
2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній 
основі. 
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товарис-
тва. 
Результати голосування відповідно до Протоколу №12 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з дванадцятого питання порядку денного: "ЗА" – 375 789 899 голосів, що 
складає 99,7405% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі 
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голо-
сів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 
"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 977 536 голосів, що 
складає 0,2595% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 
0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
XІІІ. З тринадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
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 Комісі-
онера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за 2018 рік складає 2 820 111 
215,07 гривень, що становить 14,790% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
Товариства за 2018 рік.  
2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090051 від 26.12.2008р., 
укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісі-
онера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за 2018 рік складає 3 
515 189 239,93 гривень, що становить 18,435% вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності Товариства за 2018 рік.  
3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090052 від 26.12.2008р., укладені 
між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, 
предметом яких є постачання трубної продукції, загальна вартість яких за 2018 рік складає 3 618 789 
039,07 гривень, що становить 18,979% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
Товариства за 2018 рік.  
4. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090053 від 26.12.2008р., укладені 
між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, 
предметом яких є реалізація цільнокатаних 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 фінансо-
вої звітності Товариства за 2018 рік.  
5. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №ПП 06150289/553150666 від 
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08.05.2015р., 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 фінансо-
вої звітності Товариства за 2018 рік.  
Результати голосування відповідно до Протоколу №13 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з тринадцятого питання порядку денного: "ЗА" – 327 428 989 голосів, що 
складає 86,9048% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 977 536 голосів, що складає 0,2595% голосів акціонерів, які зареєструва-
лись для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що 
складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голо-
суючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 48 360 910 
голосів, що складає 12,8357% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 
НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. 
XІV. З чотирнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
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.                    
Результати голосування відповідно до Протоколу №14 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з чотирнадцятого питання порядку денного: "ЗА" – 375 777 354 голоси, що 
складає 99,7372% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 12 545 голосів, що складає 0,0033% голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 
0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 977 536 голосів, 
що складає 0,2595% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙС-
НИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
XV. З п'ятнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства. 
Результати голосування відповідно до Протоколу №15 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з п'ятнадцятого питання порядку денного: "ЗА" – 375 777 354 голоси, що 
складає 99,7372% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі 
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голо-
сів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 
"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 990 081 голос, що скла-
дає 0,2628% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голо-
суючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 
голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
XVІ. З шістнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій 
редакції та затвердити їх. 
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпора-
тивного управління Товариства.                    
Результати голосування відповідно до Протоколу №16 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з шістнадцятого питання порядку денного: "ЗА" – 375 789 899 голосів, що 
складає 99,7405% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі 
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голо-
сів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 
"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 977 536 голосів, що 
складає 0,2595% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 
0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій.  
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
XVІІ. З сімнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити на 2019 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зобов'я-
занням третіх осіб у розмірі, що не перевищує еквівалент 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п’ятдесят 
мільйонів) доларів США.  
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2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2019 
році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2019 року та зберігають чинність 
протягом 2019 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2019 році. 
3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання зобов'язань: 
(і) компаній, що перелічені нижче: 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Україна; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна; 
- АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", ідентифікаційний код 05393139, країна реєстрації: Україна; 
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: Україна; 
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна; 
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Україна; 
- АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", ідентифікаційний код 00191454, країна реєстрації: Україна; 
- ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна; 
- ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна, або його правона-
ступник; 
- ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (INTERPIPE HOLDINGS LIMITED), реєстраційний номер 396228, країна 
реєстрації: Кіпр; 
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited), реєстраційний номер НЕ 170535, країна реєстрації: Кіпр; 
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: Кіпр; 
- КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED) (попереднє найменування - Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks 
Investments Limited)), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр; 
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.088-4, ідентифікаційний 
номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія; 
- КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.087-6, ідентифікаційний номер 
CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія; 
- НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний номер 
01613342, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки; 
- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний номер HRB 
99097, країна реєстрації: Німеччина; 
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: Об’єднані Араб-
ські Емірати. 
(іі) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання 
такої поруки.  
Результати голосування відповідно до Протоколу №17 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з сімнадцятого питання порядку денного: "ЗА" – 375 760 206 голосів, що 
складає 94,4515% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "ПРОТИ" – 1 004 135 голосів, що складає 
0,252% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 
акціонерів від їх загальної кількості; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛО-
СУВАННІ" – 3 094 голоси, що складає 0,001% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "КІЛЬКІСТЬ 
ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% 
голосів акціонерів від їх загальної кількості.  
Рішення прийняте 94,451% голосів акціонерів від їх загальної кількості.  
XVІІІ. З вісімнадцятого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 
1. Надати згоду на надання Товариством поруки та на вчинення Товариством значних правочинів щодо 
надання поруки на суму, що не перевищує 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) дола-
рів США:  
1.1. договору поруки [surety agreement] між, серед інших, Товариством у якості поручителя та МЕДІ-
СОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД [MADISON PACIFIC TRUST LIMITED], трастовою компанією, реєстрацій-
ний номер 1619851, що зареєстрована відповідно до розділу 78(1) Закону Гонконгу про довірчих управи-
телів (Глава 29), з місцезнаходженням за адресою: Сьют 1720, 17/F, Тауер 1, Адміралті Центр, Харкорт 
Роад Адміралті, 18, Гонконг [suite 1720,17/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road Admiralty, Hong 
Kong], (далі – МЕДІСОН ПАСІФІК) у якості довірчого управителя облігаціями щодо надання поруки за 
зобов'язаннями ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [INTERPIPE HOLDINGS LIMITED], компанії з відповіда-
льністю учасників, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер 396228, 
з місцезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus] (далі – 
ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), за договором про довірче управління [trust deed], який буде укладено 
між, з-поміж інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД у якості емітента та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості 
довірчого управителя облігаціями стосовно облігацій на сукупну основну суму до 330 000 000,00 (триста 
тридцять мільйонів) доларів США, з процентною ставкою, що не перевищує 10.25%  річних та строком 
погашення: (і) 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) доларів США не пізніше 31 грудня 2023р., та (іі) 
остаточна сума не пізніше 31 грудня 2024р. (далі – Облігації), а також щодо взяття Товариством будь-
яких зобов’язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та 
виду, що можуть бути понесені у зв’язку з Облігаціями; 
1.2. договору поруки [surety agreement] між, серед інших, Товариством у якості поручителя та МЕДІ-
СОН ПАСІФІК у якості агента з забезпечення щодо надання поруки за зобов'язаннями: 

(i) ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [INTERPIPE HOLDINGS LIMITED], компанії з відповідальністю 
учасників, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер 396228, з міс-
цезнаходженням за адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus]; 

(ii) ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД [INTERPIPE LIMITED], компанії з відповідальністю учасників, обмеженою 
акціями, створену за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 170535, з місцезнаходженням за 
адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus]; 
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(iii) ІНТЕРПАЙП CЕНТРАЛ ТРЕЙД ГМБХ [INTERPIPE CENTRAL TRADE GMBH], компанії, яка ство-
рена за законодавством Німеччини та зареєстрована за номером HRB 99097 (Франкфурт-на-Майні), 
зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Корнеліусштрассе 34, 60325 Франкфурт-на-Майні, 
Німеччина [Corneliusstrasse 34, 60325 Frankfurt am Main, Germany];  

(iv) ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА [INTERPIPE EUROPE SA], товариства з обмеженою відповідальністю 
(société anonyme), яке створене за законодавством Швейцарії та зареєстроване за номером CH-
514.3.021.088-4, ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, зареєстрований офіс якого знаходиться за 
адресою: Віа Сан Сальваторе 13, 6900, Парадізо, Швейцарія [Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, 
Switzerland];  

(v) ІНТЕРПАЙП М.І ФЗІ [INTERPIPE M.E FZE], установи зони вільної торгівлі, яка створена та заре-
єстрована відповідно до Правил № 1/92 щодо застосування закону про вільну економічну зону "Джебель 
Алі", які прийняті відповідно до Закону № 9 від 1992 року, та зареєстровану за номером 101283, зареєст-
рований офіс якої знаходиться за адресою: ЛОБ 19, Офіс 1008, п/с 262810, Джебель Алі, Дубаї, 
Об’єднані Арабські Емірати [LOB 19, Office 1008, P.O. Box 262810, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates];  

(vi) КЛВ-ВІЛКО СА [KLW-WHEELCO SA], товариства з обмеженою відповідальністю (société 
anonyme), яке створене та діє за законодавством Швейцарії, зареєстроване за номером CH-
514.3.021.087-6, ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, зареєстрований офіс якого знаходиться за 
адресою: Віа Сан Сальваторе 13, 6900, Парадізо, Швейцарія [Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, 
Switzerland];  

(vii) НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. [NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.], корпорації з обмеже-
ною відповідальністю, яка створена за законодавством штату Техас та федеральним законодавством 
Сполучених Штатів Америки, зареєстрована адреса якої: 1800 Вест Луп Сауз, Сьют 1350, Хьюстон, Те-
хас, 77027 - США [1800 West Loop South, Suite 1350 Houston, Texas, 77027 - USA];  

(viii) СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД [STEEL.ONE LIMITED], компанії з відповідальністю учасників, обмеженою 
акціями, створену за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 176502, з місцезнаходженням за 
адресою: Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus];  

(ix) КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED) (попереднє найменування - Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks 
Investments Limited)), компанії з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створену за законодав-
ством Кіпру, реєстраційний номер HE 186148, з місцезнаходженням за адресою Мікінон, 8, 1065, Нікосія, 
Кіпр [Mykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus];  

(x) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОС-
ТАЛЬ", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом юри-
дичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань (далі – ідентифікаційний код) 33718431, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49051, 
Дніпропетровська область, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Винокурова, буд. 
4 (далі – ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"); 

(xi) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ – ЕНЕРГО", юридичної 
особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 37731681, з місцезна-
ходженням за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Сто-
лєтова, буд. 21; 

(xii) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", юридичної осо-
би, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 33668606, з місцезнахо-
дженням за адресою: Україна, 49005, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Писар-
жевського, буд. 1-а (далі – ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"); 

(xiii) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", юридичної 
особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 35537363, з місцезна-
ходженням за адресою: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 
будинок 56; 

(xiv) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН", юридичної особи, яка 
створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 38896013, з місцезнаходженням за 
адресою: Україна, 49081, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столєтова, буд. 21 
або його правонаступника; та/або 

(xv) інших осіб, які відповідно до умов Кредитного договору (як цей термін визначено нижче) стали 
додатковими гарантами [additional guarantor] або додатковими поручителями [additional surety], 
(особи, вказані в пунктах (і) – (xv) вище, далі разом – Зобов'язані Особи) за фінансовими документами 
[finance documents] (далі разом – Фінансові Документи), зокрема за: 
(A) кредитним договором [restated facility agreement], який буде укладено між, серед інших, ІНТЕР-
ПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД у якості позичальника та ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.] та іншими банківськими 
установами у якості кредиторів, на суму кредиту у розмірі до 55 000 000,00 (п’ятдесят п'ять мільйонів) 
доларів США; 
(B) договором між кредиторами [intercreditor agreement], який буде укладено між, серед інших, ІН-
ТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД та Зобов'язаними Особами; 
(C) будь-яким документом забезпечення [security document]; 
(D) будь-яким договором про приєднання [accession deed]; 
(E) будь-яким договором про припинення зобов'язань [resignation letter]; 
(F) договором між акціонерами про субординацію боргу [shareholder subordination agreement]; 
(G) будь-яким свідоцтвом про відповідність [compliance certificate]; 
(H) будь-яким листом про комісії [fee letter]; 
(I) будь-яким договором відступлення [assignment agreement]; 
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(J) будь-яким свідоцтвом про передачу [transfer certificate]; 
(K) будь-яким іншим документом, визначеним відповідно до умов Кредитного Договору та вчинени-
ми  деякими або всіма Зобов'язаними особами,  
а також щодо взяття Товариством будь-яких зобов’язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, 
витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв’язку з Фінансованими 
документами 
(договори поруки, вказані у підпунктах 1.1 та 1.2 вище, далі разом – Договори поруки). 
2. Надати згоду на вчинення Товариством (інших ніж Договори поруки) значних правочинів, що 
мають бути вчинені відповідно до умов Фінансових документів та Облігацій, щодо взяття Товариством 
будь-яких зобов’язань у сумі до 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п’ятдесят мільйонів) доларів США, 
про: (і) відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що 
можуть бути понесені у зв’язку з Облігаціями та Фінансовими документами  та/або зверненням стягнення 
на майно Товариства; (іі) використання будь-яких сум, отриманих у зв’язку зі зверненням стягнення на 
майно Товариства, для погашення заборгованості за Облігаціями та Фінансовими Документами у поряд-
ку та на умовах, визначених у Договорі між Кредиторами (як цей термін визначено нижче); та 
(ііі) використання будь-яких сум, отриманих Товариством за кредитними договорами/договорами позики, 
укладеними між Товариством та будь-якою особою, пов'язаною відносинами контролю з Товариством, 
для погашення заборгованості за Облігаціями та Фінансовими Документами у порядку та на умовах, 
визначених у Договорі між Кредиторами, шляхом укладення Товариством та МЕДІСОН ПАСІФІК, серед 
інших, договору між кредиторами [intercreditor agreement] (далі – Договір між Кредиторами). 
3. Надати згоду на надання Товариством майнової поруки шляхом застави майна для забезпе-
чення виконання Зобов'язаними Особами зобов'язань за Облігаціями та Фінансовими Документами та на 
вчинення Товариством таких значних правочинів, максимальний розмір забезпечених зобов'язань за 
якими не перевищує 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п’ятдесят мільйонів) доларів США: 
3.1. договір (договори) застави рухомого майна між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН 
ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави рухомого майна, яке належить Товариству; 
3.2. договір (договори) іпотеки між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості 
заставодержателя щодо іпотеки нерухомого майна, яке належить Товариству; 
3.3. договір (договори) застави прав на кошти між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН 
ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на 
банківських рахунках Товариства; 
3.4. договір (договори) застави майнових прав між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН 
ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави майнових прав, які належать Товариству, за догово-
рами, укладеними або які будуть укладені між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 
3.5. договір (договори) застави частки між Товариством у якості існуючого заставодавця, ТОВ "МЗ 
"ДНІПРОСТАЛЬ" у якості нового заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо 
застави частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА 
ФАБРИКА", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 
32896971, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро (попе-
реднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столєтова, буд. 21, (далі – ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА") у 
розмірі 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень, що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ 
"ВАПНЯНА ФАБРИКА", яка належить Товариству,  
(договори, вказані у пунктах 3.1 - 3.5 вище, далі разом – Договори забезпечення), 
а також взяття Товариством будь-яких зобов’язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та 
інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв’язку з Договорами забезпечення. 
При цьому до передачі в заставу та іпотеку майна Товариства згідно з Договорами забезпечення не 
застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені Загальними зборами акціонерів чи іншими 
органами Товариства, в тому числі, але не виключно, загальні параметри застав майна Товариства (в 
тому числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіцієнту/обсягу покриття застав тощо). 
4. Сукупна вартість предмету значних правочинів,  що будуть вчинені Товариством за пунктами 1-
3 вище,  становитиме суму, що не перевищує 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п’ятдесят мільйонів) 
доларів США. 
5. Затвердити виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які мають бути вчинені 
Товариством відповідно до або у зв'язку з Облігаціями та Фінансовими документами, в тому числі Дого-
ворами поруки, Договором між Кредиторами, Договорами забезпечення (далі разом – Транзакційні 
документи), а також вчинити та надати усі та будь-які інші правочини та документи (повідомлення, листи 
та інші документи), що мають бути вчинені (укладені, надані, вручені, оформлені, підписані) Товариством 
відповідно до або у зв'язку з Транзакційними документами, включаючи, без обмежень, будь-які зміни та 
доповнення (додатки, додаткові договори про внесення змін) до Договорів поруки, Договору між Креди-
торами та Договорів забезпечення. 
6. Призначити компанію ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД представником Товариства у зв’язку із 
Транзакційними документами  і уповноважити її вчиняти наступні дії від імені Товариства: надавати та 
отримувати всі повідомлення, надавати всю інформацію стосовно Товариства за або у зв'язку з Транзак-
ційними документами. 
7. Надати Голові Правління Товариства Костенку Сергію Олексійовичу та особі, яка буде тимчасо-
во виконувати обов’язки Голови Правління Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, 
остаточне визначення умов, укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Това-
риства Договорів поруки, Договору між Кредиторами, Договорів забезпечення, вчинення інших правочи-
нів та надання будь-яких інших документів (повідомлень, листів та інших документів), що мають бути 
вчинені / надані відповідно до умов Транзакційних документів, а також на вчинення будь-яких інших дій, 
які є необхідними або бажаними для укладення та/або виконання Договорів поруки, Договору між Креди-
торами, Договорів забезпечення, а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів 
про внесення змін) до Договорів поруки, Договору між Кредиторами та Договорів забезпечення, також 
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право делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, 
що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої 
довіреності) та статутом Товариства. 
Результати голосування відповідно до Протоколу №18 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з вісімнадцятого питання порядку денного: "ЗА" – 375 789 899 голосів, що 
складає 94,458% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "ПРОТИ" – 974 442 голоси, що складає 
0,245% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що складає 0% голосів 
акціонерів від їх загальної кількості; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛО-
СУВАННІ" – 3 094 голоси, що складає 0,001% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "КІЛЬКІСТЬ 
ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% 
голосів акціонерів від їх загальної кількості.  
Рішення прийняте 94,458% голосів акціонерів від їх загальної кількості.  

 

 

Вид загальних зборів* 
чергові позачергові 

 х 
Дата проведення 23 серпня 2019 року 

Кворум зборів** 94,745 

Опис 

Позачергові загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства на вимогу Правління 
Товариства. Враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, позачергові загальні збори Товарис-
тва проводились в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні 
товариства", з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до 
дати їх проведення, в порядку, встановленому статтею 35 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Перелік питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.  
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
3. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та їх схвалення. 
У зв'язку з тим, що позачергові загальні збори проводились в порядку, передбаченому частиною п'ятою 
статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонери Товариства не мали права вносити 
пропозиції до переліку питань порядку денного, передбачені статтею 38 Закону України "Про акціонерні 
товариства". 
Результати розгляду питань порядку денного: 
І. З першого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Волкову Ліну Вікторівну; Ключник Ларису Миколаїв-
ну; 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 Товарист-
ва. 
Результати голосування відповідно до Протоколу №1 про підсумки голосування на позачергових загаль-
них зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного: "ЗА" – 375 795 164 голоси, що скла-
дає 99,91304% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 323 987 голосів, що складає 0,08614% голосів акціонерів, які зареєструва-
лись для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що 
складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голо-
суючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 3 094 голо-
си, що складає 0,00082% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є вла-
сниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙ-
СНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних збо-
рах та є власниками голосуючих акцій. 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
ІІ. З другого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати висту-
паючим до 10 хвилин. 
2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово ви-
ступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або ви-
ступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім пере-
ходити до голосування. 
3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із 
зазначенням найменування 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, отри-
маних учасниками 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 загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.  
Результати голосування відповідно до Протоколу №2 про підсумки голосування на позачергових загаль-
них зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного: "ЗА" – 375 795 164 голоси, що скла-
дає 99,91304% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 323 987 голосів, що складає 0,08614% голосів акціонерів, які зареєструва-
лись для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів, що 
складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голо-
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суючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 3 094 голо-
си, що складає 0,00082% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є вла-
сниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙ-
СНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних збо-
рах та є власниками голосуючих акцій. 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
ІІІ. З третього питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Надати згоду на та схвалити надання Товариством поруки та надати згоду на та схвалити вчинення 
Товариством значних правочинів щодо надання поруки на суму, що не перевищує 1 750 000 000 (один 
мільярд сімсот п’ятдесят мільйонів) доларів США, з урахуванням того, що такі правочини були чи будуть 
вчинені Товариством на або приблизно на дату цих Загальних зборів:  
1.1. окремого договору про поруку за облігаціями [standalone notes surety agreement] між Товари-
ством у якості поручителя та МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД [MADISON PACIFIC TRUST LIMITED], 
трастовою компанією, реєстраційний номер 1619851, що зареєстрована відповідно до розділу 78(1) 
Закону Гонконгу про довірчих управителів (Глава 29), з місцезнаходженням за адресою: Сьют 1720, 17/F, 
Тауер 1, Адміралті Центр, Харкорт Роад Адміралті, 18, Гонконг [suite 1720,17/F, Tower 1, Admiralty Centre, 
18 Harcourt Road Admiralty, Hong Kong] (далі – МЕДІСОН ПАСІФІК) у якості довірчого управителя обліга-
ціями щодо надання поруки за платіжними зобов'язаннями ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ Плс [INTERPIPE 
HOLDINGS Plc], публічної компанії з відповідальністю, обмеженою акціями, створеної за законодавством 
Кіпру, реєстраційний номер НЕ 396228, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, 
Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus] (попереднє найменування - ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД 
[INTERPIPE HOLDINGS LIMITED]) (далі – ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ) за (і) договором про довірче управлін-
ня [trust deed] між, з-поміж інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ у якості емітента та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості 
довірчого управителя облігаціями стосовно довірчого управління облігаціями на сукупну основну суму до 
430 000 000,00 (чотириста тридцять мільйонів) доларів США, з процентною ставкою, що не перевищує 
10.25%  річних та строком погашення: (а) 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) доларів США не пізні-
ше 31 грудня 2023р., та (б) остаточна сума не пізніше 31 грудня 2024р. (далі – Облігації), (іі) агентським 
договором [agency agreement] між, з-поміж інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ у якості емітента, МЕДІСОН 
ПАСІФІК у якості довірчого управителя облігаціями та Сітібанк, Н.А Лондонська філія [Citibank, N.A. 
London Branch] у якості основного платіжного і розрахункового агента стосовно певних агентських послуг 
у зв'язку з Облігаціями, та (ііі) Облігаціями (далі разом - Документи у зв'язку з Облігаціями), а також 
щодо взяття Товариством будь-яких зобов’язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та 
інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв’язку з Облігаціями або Докумен-
тами у зв'язку з Облігаціями; 
1.2. окремого договору про поруку за кредитом [standalone facility surety agreement] між Товариством 
у якості поручителя та ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД [GLOBAL LOAN AGENCY 
SERVICES LIMITED], компанією, створеною за законодавством Англії та Уельсу, з реєстраційним номе-
ром 08318601, з місцезнаходженням за адресою 45 Ладгейт Хілл, Лондон, EC4M 7JU, Сполучене Коро-
лівство [45 Ludgate Hill, London EC4M 7JU, UK] (далі - ГЛЕС) у якості агента  (далі - Окремий договір 
поруки за кредитом) щодо надання поруки за зобов'язаннями: 

(i) ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ Плс [INTERPIPE HOLDINGS Plc] (попереднє найменування - ІНТЕР-
ПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [INTERPIPE HOLDINGS LIMITED]), публічної компанії з відповідальністю, 
обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер НЕ 396228, з місцезнахо-
дженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus]; 

(ii) ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД [INTERPIPE LIMITED], приватної компанії з відповідальністю, обмеженою 
акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 170535, з місцезнаходженням за 
адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus]; 

(iii) ІНТЕРПАЙП CЕНТРАЛ ТРЕЙД ГМБХ [INTERPIPE CENTRAL TRADE GMBH], компанії, яка ство-
рена за законодавством Німеччини та зареєстрована за номером HRB 99097 (Франкфурт-на-Майні), 
зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Корнеліусштрассе 34, 60325 Франкфурт-на-Майні, 
Німеччина [Corneliusstrasse 34, 60325 Frankfurt am Main, Germany];  

(iv) ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА [INTERPIPE EUROPE SA], товариства з обмеженою відповідальністю 
(société anonyme), яке створене за законодавством Швейцарії та зареєстроване за номером CH-
514.3.021.088-4, ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, зареєстрований офіс якого знаходиться за 
адресою: Віа Сан Сальваторе 13, 6900, Парадізо, Швейцарія [Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, 
Switzerland];  

(v) ІНТЕРПАЙП М.І ФЗІ [INTERPIPE M.E FZE], установи зони вільної торгівлі, яка створена та заре-
єстрована відповідно до Правил № 1/92 щодо застосування закону про вільну економічну зону "Джебель 
Алі", які прийняті відповідно до Закону № 9 від 1992 року, та зареєстровану за номером 101283, зареєст-
рований офіс якої знаходиться за адресою: ЛОБ 19, Офіс 1008, п/с 262810, Джебель Алі, Дубаї, 
Об’єднані Арабські Емірати [LOB 19, Office 1008, P.O. Box 262810, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates];  

(vi) КЛВ-ВІЛКО СА [KLW-WHEELCO SA], товариства з обмеженою відповідальністю (société 
anonyme), яке створене та діє за законодавством Швейцарії, зареєстроване за номером CH-
514.3.021.087-6, ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, зареєстрований офіс якого знаходиться за 
адресою: Віа Сан Сальваторе 13, 6900, Парадізо, Швейцарія [Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, 
Switzerland];  

(vii) НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. [NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.], корпорації з обмеже-
ною відповідальністю, яка створена за законодавством штату Техас та федеральним законодавством 
Сполучених Штатів Америки, зареєстрована адреса якої: 1909 Арбор стріт, Хьюстон, Техас, 77004, США 
[1909 ARBOR STREET, HOUSTON, TX 77004, USA];  
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(viii) СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД [STEEL.ONE LIMITED], приватної компанії з відповідальністю, обмеженою 
акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 176502, з місцезнаходженням за 
адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus];  

(ix) КЛВ ЛІМІТЕД [KLW LIMITED] (попереднє найменування - Салекс Інвестментс Лімітед [Saleks 
Investments Limited]), приватної компанії з відповідальністю, обмеженою акціями, створеної за законо-
давством Кіпру, реєстраційний номер HE 186148, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, 
Нікосія, Кіпр [8 Mykinon  street, 1065, Nicosia, Cyprus];  

(x) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОС-
ТАЛЬ", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом юри-
дичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань (далі – ідентифікаційний код) 33718431, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49051, 
Дніпропетровська область, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Винокурова, буд. 
4 (далі – ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"); 

(xi) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ – ЕНЕРГО", юридичної 
особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 37731681, з місцезна-
ходженням за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Сто-
лєтова, буд. 21; 

(xii) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", юридичної осо-
би, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 33668606, з місцезнахо-
дженням за адресою: Україна, 49005, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Писар-
жевського, буд. 1-а (далі – ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА");  

(xiii) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", юридичної 
особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 35537363, з місцезна-
ходженням за адресою: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 
будинок 56; 

(xiv) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (попереднє найменування 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН"), юридичної особи, яка ство-
рена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 38896013, з місцезнаходженням за 
адресою: Україна, 49081, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столєтова, буд. 21; 
та/або 

(xv) інших осіб, які відповідно до умов Кредитного договору (як цей термін визначено нижче) стали 
додатковими гарантами [additional guarantor], додатковими окремим гарантами [additional standalone 
guarantor], додатковими поручителями [additional surety] або додатковими окремими поручителями 
[additional standalone surety] 
(особи, вказані в пунктах (і) – (xv) вище, далі разом – Зобов'язані особи) за фінансовими документами 
[finance documents] (далі разом з Окремим договором поруки за кредитом та Окремим договором між 
кредиторами (як визначено нижче) – Фінансові документи), а саме за: 
(A) кредитним договором [facility agreement] між, серед інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ у якості пози-
чальника, ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.] та іншими фінансовими установами у якості кредитодавців на 
суму кредиту у розмірі до 100 000 000,00 (сто мільйонів) доларів США (далі - Кредитний договір); 
(B) договором між кредиторами [intercreditor agreement] між, серед інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ та 
Зобов'язаними Особами; 
(C) будь-яким документом забезпечення [security document], включаючи, без обмежень, за Догово-
рами забезпечення (як визначено нижче); 
(D) будь-яким договором про приєднання [accession deed]; 
(E) будь-яким договором про припинення зобов'язань [resignation letter]; 
(F) договором між акціонерами про субординацію боргу [shareholder subordination agreement]; 
(G) будь-яким свідоцтвом про відповідність [compliance certificate]; 
(H) будь-яким листом про комісії [fee letter]; 
(I) будь-яким договором відступлення [assignment agreement]; 
(J) будь-яким свідоцтвом про передачу [transfer certificate]; 
(K) будь-яким іншим документом, визначеним відповідно до умов Кредитного договору та вчинени-
ми  деякими або всіма Зобов'язаними особами,  
а також щодо взяття Товариством будь-яких зобов’язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, 
витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв’язку з Фінансованими 
документами (окремі договори поруки, вказані у підпунктах 1.1 та 1.2 вище, далі разом – Договори по-
руки). 
2. Надати згоду на та схвалити вчинення Товариством (інших ніж Договори поруки) значних пра-
вочинів, що мають бути вчинені відповідно до умов Фінансових документів та Облігацій щодо взяття 
Товариством будь-яких зобов’язань у сумі до 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п’ятдесят мільйонів) 
доларів США, про: (і) відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та 
виду, що можуть бути понесені у зв’язку з Документами у зв'язку з Облігаціями та Фінансовими докумен-
тами та/або зверненням стягнення на майно Товариства, включаючи, без обмежень, за Договорами 
забезпечення; (іі) використання будь-яких сум, отриманих у зв’язку зі зверненням стягнення на майно 
Товариства, включаючи, без обмежень, за Договорами забезпечення, для погашення заборгованості за 
Документами у зв'язку з Облігаціями, Фінансовими Документами та договором про комісію у зв'язку з 
припиненням зобов'язань [exit fee agreement] між ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ та первинними кредиторами 
щодо комісії  у зв'язку з припиненням зобов'язань [original exit fee creditors], перелік яких наведений у 
цьому договорі, щодо сплати їм ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ комісії у зв'язку з припиненням зобов'язань (далі 
– Договір про комісію у зв'язку з припиненням зобов'язань), у порядку та на умовах, визначених в 
Окремому договорі між кредиторами; та (ііі) використання будь-яких сум, отриманих Товариством за 



67 
 

кредитними договорами/договорами позики, укладеними між Товариством та будь-якою особою, пов'я-
заною відносинами контролю з Товариством, для погашення заборгованості за Документами у зв'язку з  
Облігаціями, Фінансовими документами та Договором про комісію у зв'язку з припиненням зобов'язань у 
порядку та на умовах, визначених в Окремому договорі між кредиторами, шляхом укладення Товари-
ством,  МЕДІСОН ПАСІФІК та ГЛЕС окремого договору між кредиторами [standalone intercreditor 
agreement] (далі – Окремий договір між кредиторами), з урахуванням того, що Окремий договір між 
кредиторами був чи буде вчинений Товариством на або приблизно на дату цих Загальних зборів. 
3. Надати згоду на надання Товариством майнової поруки шляхом застави майна для забезпе-
чення виконання Зобов'язаними особами зобов'язань за Документами у зв'язку з Облігаціями, Фінансо-
вими Документами та Договором про комісію у зв'язку з припиненням зобов'язань, і, відповідно, на вчи-
нення Товариством таких значних правочинів, максимальний розмір забезпечених зобов'язань за якими 
не перевищує 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п’ятдесят мільйонів) доларів США: 
3.1. договір (договори) застави рухомого майна між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН 
ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави рухомого майна, яке належить Товариству, включаючи 
будь-які наступні зміни до такого договору у зв'язку зі змінами в переліку рухомого майна за наслідком 
реалізації Дозволеної реорганізації групи (як цей термін і процес визначені в Окремому договорі між 
кредиторами); 
3.2. договір (договори) іпотеки між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості 
заставодержателя щодо іпотеки нерухомого майна, яке належить Товариству, включаючи будь-які на-
ступні зміни до такого договору у зв'язку зі змінами в переліку нерухомого майна за наслідком реалізації 
Дозволеної реорганізації групи (як цей термін і процес визначені в Окремому договорі між кредиторами); 
3.3. договір (договори) застави прав на кошти між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН 
ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на 
банківських рахунках Товариства; 
3.4. договір (договори) застави майнових прав між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН 
ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави майнових прав, які належать Товариству, за догово-
рами поставки, укладеними або які будуть укладені між Товариством у якості постачальника та ТОВ 
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" у якості покупця; 
3.5. договір (договори) застави частки між Товариством у якості існуючого заставодавця, ТОВ "МЗ 
"ДНІПРОСТАЛЬ" у якості нового заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо 
застави частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА 
ФАБРИКА", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 
32896971, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро (попе-
реднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столєтова, буд. 21, (далі – ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА") у 
розмірі 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень, що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ 
"ВАПНЯНА ФАБРИКА", яка належить Товариству, включаючи будь-які наступні зміни до такого договору 
у зв'язку з відчуженням такої частки за наслідком реалізації Дозволеної реорганізації групи (як цей термін 
і процес визначені в Окремому договорі між кредиторами)  
(договори, вказані у пунктах 3.1. - 3.5. вище, далі разом – Договори забезпечення), 
а також взяття Товариством будь-яких зобов’язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та 
інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв’язку з Договорами забезпечення. 
При цьому до передачі в заставу та іпотеку майна Товариства згідно з Договорами забезпечення не 
застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені Загальними зборами акціонерів чи іншими 
органами Товариства, в тому числі, але не виключно, загальні параметри застав майна Товариства (в 
тому числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіцієнту/обсягу покриття застав тощо). 
4. Сукупна вартість предмету значних правочинів, що були та будуть вчинені Товариством за 
пунктами 1-3 вище на або приблизно на дату цих Загальних зборів, становить суму, що не перевищує             
1 750 000 000 (один мільярд сімсот п’ятдесят мільйонів) доларів США. 
5. Затвердити та схвалити виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які мають 
бути вчинені Товариством (включаючи тих, які були вчинені Товариством на або приблизно на дату цих 
Загальних зборів) відповідно до або у зв'язку з Документами у зв'язку з Облігаціями, Фінансовими доку-
ментами та Договором про комісію у зв'язку з припиненням зобов'язань, в тому числі Договорами поруки, 
Окремим договором між кредиторами, Договорами забезпечення (далі разом – Транзакційні докумен-
ти), а також затвердити та схвалити вчинення та надання усіх та будь-яких інших правочинів та докумен-
тів (повідомлення, листи та інші документи), що мають бути вчинені (укладені, надані, вручені, оформле-
ні, підписані) Товариством відповідно до або у зв'язку з Транзакційними документами, включаючи, без 
обмежень, будь-які зміни та доповнення (додатки, додаткові договори про внесення змін) до Договорів 
поруки, Окремого договору між кредиторами та Договорів забезпечення. 
6. Затвердити та схвалити призначення компанії ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ представником Товарис-
тва у зв’язку із Транзакційними документами  і надати та, для уникнення сумнівів, підтвердити її повно-
важення вчиняти наступні дії від імені Товариства: надавати та отримувати всі повідомлення, надавати 
всю інформацію стосовно Товариства за або у зв'язку з Транзакційними документами. 
7. Надати Голові Правління Товариства Костенку Сергію Олексійовичу, а також особі, яка буде 
тимчасово виконувати обов’язки Голови Правління Товариства, згоду та повноваження на ведення пере-
говорів, остаточне визначення умов, укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені 
Товариства Договорів поруки, Окремого договору між кредиторами, Договорів забезпечення, вчинення 
інших правочинів та надання будь-яких інших документів (повідомлень, листів та інших документів), що 
мають бути вчинені / надані відповідно до умов Транзакційних документів, а також на вчинення будь-яких 
інших дій, які є необхідними або бажаними для укладення та/або виконання Договорів поруки, Окремого 
договору між кредиторами, Договорів забезпечення, а також будь-яких змін та доповнень (додатків, до-
даткових договорів про внесення змін) до Договорів поруки, Окремого договору між кредиторами та 
Договорів забезпечення, також право делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за 
власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підста-
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ві належним чином виданої довіреності) та статутом Товариства. 
8. Схвалити та затвердити усі дії, правочини та інші документи, включаючи, без обмежень, Дого-
вори поруки та Окремий договір між кредиторами, вчинені (укладені, підписані, надані, вручені, оформ-
лені) на або приблизно на дату цих Загальних зборів Головою Правління Товариства Костенком Сергієм 
Олексійовичем, або особою, яка тимчасово виконувала обов’язки Голови Правління Товариства, або 
особою, якій такі повноваження були делеговані в порядку, що передбачений чинним законодавством 
України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом Товариства.  
Результати голосування відповідно до Протоколу №3 про підсумки голосування на позачергових загаль-
них зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного: "ЗА" – 375 727 087 голосів, що скла-
дає 94,64511% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "ПРОТИ" – 382 613 голосів, що складає 
0,09638% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "УТРИМАЛОСЬ" – 12 545 голосів, що складає 
0,00316% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ 
УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості; "КІЛЬ-
КІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 
0% голосів акціонерів від їх загальної кількості. 
Рішення прийняте 94,64511% голосів акціонерів від їх загальної кількості.  

 

 

Вид загальних зборів* 
чергові позачергові 

 х 

Дата проведення 03 листопада 2019 року 

Кворум зборів** 94,72 

Опис 

Позачергові загальні збори Товариства скликані Наглядовою радою Товариства на вимогу акціонерів , які 
є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Позачергові загальні збори Товариства 
проведені в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва", з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх 
проведення, в порядку, встановленому статтею 35 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Перелік питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.  
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
3. Схвалення значних та інших правочинів, вчинених Товариством з ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСЕЗ 
ЛІМІТЕД [GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED] та ГЛАС ТРАСТ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД [GLAS 
TRUST CORPORATION LIMITED]. 
4. Схвалення правочинів, вчинених Товариством з БРІДЖВОТЕР ХОЛДІНГС КОРП. [BRIDGEWATER 
HOLDINGS CORP.] та іншими сторонами. 
У зв'язку з тим, що позачергові загальні збори проведені в порядку, передбаченому частиною п'ятою 
статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонери Товариства не мали права вносити 
пропозиції до переліку питань порядку денного, передбачені статтею 38 Закону України "Про акціонерні 
товариства". 
Результати розгляду питань порядку денного: 
І. З першого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Волкову Ліну Вікторівну; Голікову Лілію Юріївну;  
Ключник Ларису Миколаївну; Ключника Андрія Ігоровича; Чеброву Юлію Петрівну; Юрченко Євгенію 
Валеріївну; Штанько Олену Валеріївну. 
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товарист-
ва. 
Результати голосування відповідно до Протоколу №1 про підсумки голосування на позачергових загаль-
них зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного: "ЗА" – 375 776 247 голосів, що скла-
дає 99,9295% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі 
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 265 237 голосів, що складає 
0,0705% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів, що 
складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голо-
суючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 
голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих акцій. 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
ІІ. З другого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати висту-
паючим до 10 хвилин. 
2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово ви-
ступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або ви-
ступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім пере-
ходити до голосування. 
3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із 
зазначенням найменування 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, отри-
маних учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні 
перерви до 5 -10 хвилин.  
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5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку 
денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.  
Результати голосування відповідно до Протоколу №2 про підсумки голосування на позачергових загаль-
них зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного: "ЗА" – 375 776 247 голосів, що скла-
дає 99,9295% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі 
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 0 голосів, що складає 0% голо-
сів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; 
"КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 265 237 голосів, що 
складає 0,0705% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 
0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій. 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
ІІІ. З третього питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Схвалити значний правочин, вчинений Товариством з ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД 
[GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED] щодо надання Товариством фінансової поруки, а саме: 
Договір про поруку за реструктуризованим кредитом на поповнення оборотного капіталу [Restructured 
Working Capital Facility Surety Agreement] (далі – Договір про поруку), укладений 4 жовтня 2019 року між 
Товариством, у якості Поручителя, та ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД [GLOBAL LOAN 
AGENCY SERVICES LIMITED] (компанією, яка створена за законодавством Англії та Уельсу, з реєстра-
ційним номером 08318601, з місцезнаходженням за адресою 45 Ладгейт Хілл, Лондон, EC4M 7JU, Спо-
лучене Королівство [45 Ludgate Hill, London, EC4M 7JU, UK]) у якості агента (далі - Агент), у зв’язку із 
Договором про реструктуризований кредит на поповнення оборотного капіталу [Restructured Working 
Capital Facility Agreement] (далі – Кредитний договір) від 4 жовтня 2019 року між (і) ПЕСФАЙНДЕР 
СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП [PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP], обмеженим партнерством, яке 
створене на Кайманових Островах, з місцезнаходженням за адресою: Агланд Хаус, Саус Чьорч Стріт, 
Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-1104 [Ugland House, South Church Street, George Town, Grand 
Cayman, KY1-1104], та ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС [ACP I TRADING LLC], компанією з обмеженою відпові-
дальністю, яка створена на Кайманових Островах, з місцезнаходженням за адресою: Агланд Хаус, Саус 
Чьорч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-1104  [Ugland House, South Church Street, George Town, 
Grand Cayman, KY1-1104] у якості кредитодавців, (іі) ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПІЕЛСІ [INTERPIPE 
HOLDINGS PLC] (публічної компанії з відповідальністю обмеженою акціями, яка створена за законодав-
ством Кіпру, реєстраційний номер HE 396228, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, 
Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065 Nicosia, Cyprus]) у якості позичальника, (ііі) Агентом та іншими сторо-
нами, зазначеними в Кредитному договорі, а також у зв’язку із іншими фінансовими документами [finance 
documents], що передбачені Кредитним договором. 
При цьому: (A) до Договору про поруку та зобов’язань Товариства за Договором про поруку не застосо-
вуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені Загальними зборами акціонерів Товариства чи ін-
шими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, ліміт надання Товариством порук на відпо-
відний рік; (B) орієнтовний розмір забезпечених зобов'язань за Договором про поруку становить до 
120 000 000 доларів США (сто двадцять мільйонів доларів США) (при цьому це не обмежує остаточний 
розмір зобов’язань Товариства за Договором про поруку, який визначається відповідно до положень 
Договору про поруку). 
Схвалити усі дії, вчинені Головою Правління Товариства Костенком Сергієм Олексійовичем щодо укла-
дення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договору про поруку. 
2. Схвалити правочини (далі – Договори застави), вчинені Товариством з ГЛАС ТРАСТ КОРПОРЕЙШН 
ЛІМІТЕД [GLAS TRUST CORPORATION LIMITED] (компанією з відповідальністю учасників, обмеженою 
акціями, створеною за законодавством Англії та Уельсу з номером компанії 07927175 та з місцезнахо-
дженням за адресою: Ладгейт Хіл, 45, Лондон, Сполучене Королівство [45 Ludgate Hill, London, United 
Kingdom]) (далі – Заставодержатель), щодо надання Товариством майнової поруки шляхом застави 
рухомого майна у зв’язку із Кредитним договором та іншими фінансовими документами [finance 
documents], що передбачені Кредитним договором, а саме: 
(і) Договір застави рухомого майна № 1/2, укладений 8 жовтня 2019 року між Товариством, в якості За-
ставодавця, та Заставодержателем, щодо передачі Товариством у заставу рухомого майна, справедли-
ва вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 309 165 649,10 гривень (триста дев’ять мільйонів сто 
шістдесят п’ять тисяч шістсот сорок дев’ять гривень, 10 копійок); 
(іі) Договір застави рухомого майна № 2/2, укладений 8 жовтня 2019 року між Товариством, в якості За-
ставодавця, та Заставодержателем, щодо передачі Товариством у заставу рухомого майна, справедли-
ва вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 266 888 933,42 гривень (двісті шістдесят шість мільйо-
нів вісімсот вісімдесят вісім тисяч дев’ятсот тридцять три гривні, 42 копійки). 
До Договорів застави та зобов’язань Товариства за Договорами застави не застосовуються будь-які 
обмеження чи вимоги, встановлені Загальними зборами акціонерів Товариства чи іншими органами 
Товариства, в тому числі, але не виключно, ліміт надання Товариством порук на відповідний рік, загальні 
параметри застав майна Товариства (в тому числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіці-
єнту/обсягу покриття застав, обмеження щодо переліку осіб, зобов’язання яких можуть бути забезпечені 
заставою майна Товариства тощо). 
Схвалити усі дії, вчинені Головою Правління Товариства Костенком Сергієм Олексійовичем щодо укла-
дення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договорів застави. 
3. Затвердити та схвалити виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які вчинені Товари-
ством відповідно до або у зв’язку з Договором про поруку та Договорами застави, а також затвердити та 
схвалити вчинення та надання усіх та будь-яких інших правочинів та документів (повідомлення, листи та 
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інші документи), що вчинені (укладені, надані, вручені, оформлені, підписані) Товариством відповідно до 
або у зв’язку з Договором про поруку та Договорами застави. 
Результати голосування відповідно до Протоколу №3 про підсумки голосування на позачергових загаль-
них зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного: "ЗА" – 375 745 671 голос, що скла-
дає 99,9213% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 272 519 голосів, що складає 0,0725% голосів акціонерів, які зареєструва-
лись для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 12 545 голосів, 
що складає 0,0033% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 
10 749 голосів, що складає 0,0029% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних збо-
рах та є власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНА-
НИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
ІV. З четвертого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Схвалити наступні правочини, вчинені Товариством з БРІДЖВОТЕР ХОЛДІНГС КОРП. 
[BRIDGEWATER HOLDINGS CORP.], компанією, що створена та діє відповідно до законодавства Респу-
бліки Сейшельські острови, з реєстраційним номером 082718, з місцезнаходженням за адресою 1-й 
поверх, Декк Хауз, Вул. Ціппора, Провіденс Індастріал Естейт, Мае, Республіка Сейшельські острови [1th 
Floor, Dekk House, Zippora Street, Providence Industrial Estate, Mahe, Seychelles] (далі - БРІДЖВОТЕР 
ХОЛДІНГС КОРП. [BRIDGEWATER HOLDINGS CORP.]),  та іншими сторонами: 

(1) Договір щодо реструктуризації кредитних договорів на поповнення оборотного капіталу 
[Restructured Working Capital Facility Agreement] (далі – Кредитний договір) на загальну суму до 6 222 
000 (шість мільйонів двісті двадцять дві тисячі) доларів США, з остаточною датою погашення 31 грудня 
2020 року, з процентною ставкою у розмірі LIBOR плюс 6,65 процентів річних, іншими (додатковими, 
штрафними, тощо) процентами, комісіями за реструктуризацію, а також іншими платежами, що  визначе-
ні умовами Кредитного договору, який був укладений 4 жовтня 2019 року між (і) Товариством, у якості 
Зобов’язаної особи, (іі) БРІДЖВОТЕР ХОЛДІНГС КОРП. [BRIDGEWATER HOLDINGS CORP.], у якості 
кредитодавця [lender], (ііі)  ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПІЕЛСІ [INTERPIPE HOLDINGS PLC] (публічної ком-
панії з відповідальністю, обмеженою акціями, яка створена за законодавством Кіпру, реєстраційний но-
мер HE 396228, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 
1065 Nicosia, Cyprus]) у якості позичальника; (іv) ІНТЕРПАЙП ЕМ.І ЕФЗЕТІ [INTERPIPE M.E FZE], устано-
ви зони вільної торгівлі, яка створена та зареєстрована відповідно до Правил № 1/92 щодо застосування 
закону про вільну економічну зону "Джебель Алі", які прийняті відповідно до Закону № 9 від 1992 року, та 
зареєстровану за номером 101283, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Офіс 
№ЛБ191008, п/с 262810, Джебель Алі, Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати [Office №LB191008, P.O. Box 
262810, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates],  у якості первісного позичальника; 

(2) Договір поруки за договором щодо реструктуризації кредитних договорів на поповнення оборот-
ного капіталу [Restructured Working Capital Facility Surety Agreement] (далі – Договір поруки), укладений 
4 жовтня 2019 року між Товариством, у якості Поручителя, та БРІДЖВОТЕР ХОЛДІНГС КОРП. 
[BRIDGEWATER HOLDINGS CORP.], у якості кредитодавця [lender], у зв’язку із Кредитним договором та 
іншими фінансовими документами [finance documents], що передбачені Кредитним договором.  
При цьому: (A) до Договору поруки та зобов’язань Товариства за Договором поруки не застосовуються 
будь-які обмеження чи вимоги, встановлені Загальними зборами акціонерів Товариства чи іншими ор-
ганами Товариства, в тому числі, але не виключно, ліміт надання Товариством порук на відповідний рік; 
(B) орієнтовний розмір забезпечених зобов'язань за Договором поруки становить до 6 222 000 (шість 
мільйонів двісті двадцять дві тисячі) доларів США (при цьому, це не обмежує остаточний розмір зо-
бов’язань Товариства за Договором поруки, який визначається відповідно до положень Договору пору-
ки). 

(3) Договір застави рухомого майна (далі – Договір застави), укладений 8 жовтня 2019 року між 
Товариством, у якості Заставодавця, та БРІДЖВОТЕР ХОЛДІНГС КОРП. [BRIDGEWATER HOLDINGS 
CORP.], у якості Заставодержателя, у зв’язку із Кредитним договором та іншими фінансовими докумен-
тами [finance documents], що передбачені Кредитним договором, щодо передачі Товариством у заставу 
визначеного у Договорі застави рухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року 
складає 187 695 029,94 гривень (сто вісімдесят сім мільйонів  шістсот дев’яносто п’ять тисяч двадцять 
дев’ять гривень, 94 копійки). 
До Договору застави та зобов’язань Товариства за Договором застави не застосовуються будь-які обме-
ження чи вимоги, встановлені Загальними зборами акціонерів Товариства чи іншими органами Товарис-
тва, в тому числі, але не виключно, ліміт надання Товариством порук на відповідний рік, загальні пара-
метри застав майна Товариства (в тому числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіцієн-
ту/обсягу покриття застав, обмеження щодо переліку осіб, зобов’язання яких можуть бути забезпечені 
заставою майна Товариства тощо).  

2. Схвалити усі дії, вчинені Головою Правління Товариства Костенком Сергієм Олексійовичем 
щодо укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Кредитного дого-
вору, Договору поруки та Договору застави. 

3. Затвердити та схвалити виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій Товариства від-
повідно до або у зв’язку з Кредитним договором, Договором поруки та Договором застави, а також за-
твердити та схвалити вчинення та надання (укладення, вручення, оформлення, підписання) усіх та будь-
яких інших правочинів та документів (повідомлень, листів та інших документів) Товариством відповідно 
до або у зв’язку з Кредитним договором, Договором поруки та Договором застави. 
Результати голосування відповідно до Протоколу №4 про підсумки голосування на позачергових загаль-
них зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного: "ЗА" – 375 741 321 голос, що 
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складає 99,9202% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 285 064 голоси, що складає 0,0758% голосів акціонерів, які зареєструва-
лись для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "УТРИМАЛОСЬ" – 15 099 голосів, 
що складає 0,0040% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 
0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій; "КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 
НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцій. 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 

 
11.1.3. Структура акціонерів та їх частка в акціонерному капіталі: 

Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 
сформованого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2019 року: 

 

№
№ 
з/п 

Перелік власників цінних 
паперів 

Кількість  
власників 

цінних  
паперів 

Загальна  
кількість цінних 

паперів, шт. 

Відсоток у стату-
тному капіталі  

1. Власники – фізичні особи 4 808 19 379 529 4,8449 

2. Власники – юридичні 
особи 

148 379 753 371 94,9351 

3. Викуплені емітентом цін-
ні папери 

- 867 100 0,22 

 Усього 4 956 400 000 000 100,0 

 
 
 
11.1.4. 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 31.12.2019 року власни-
ками пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій ПАТ ІНТЕРПАЙП НТЗ" є: 

 

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифі-
каційний 
код юри-
дичної 
особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Відсоток у 
статутному 

капіталі 

"КЛВ ЛІМIТЕД" / "KLW 
LIMITED" 

НЕ186148 1065, Cyprus, 
Nicosia, Mykinon, 8 

240 000 007 60,001 

"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" / 
"INTERPIPE LIMITED" 

НЕ170535 1065, Cyprus, 
Nicosia, Mykinon, 8 

87 361 849 21,84052 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ-
НIСТЮ "IНТЕРПАЙП УК-
РАЇНА" 

33668606 вул. Писаржевсько-
го, буд.1-а, м. Дніп-
ро, 
Україна, 49005  

48 360 910 12,09022 

Усього 375 722 766 93,9307 

 
1 - контрольний пакет акцій (пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій акціонерно-

го товариства).  
 
2 - значний пакет акцій (пакет із 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-

риства).  
 
Відповідно до законодавства України співвідношення частки акцій та контролю над 

акціонерним товариством можна розглядати наступним чином: 
 

Розмір  
пакету акцій 

Права акціонера 
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Розмір  
пакету акцій 

Права акціонера 

5% і більше 

брати участь у загальних зборах 

голосувати на загальних зборах 

вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, які повинні бути 
враховані обов'язково 

входити до складу органів акціонерного товариства 

звертатись до суду з позовом до акціонерного товариства (включаючи позов 
про визнання загальних зборів недійсними) 

вимагати викупу акцій, що належать акціонерові, у випадках, передбачених 
чинним законодавством 

вимагати скликання позачергових зборів  

у випадку, якщо Наглядова рада впродовж 10 днів з моменту отримання вимо-
ги не прийняла рішення про скликання загальних зборів, акціонери можуть самі 
скликати збори 

призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, що 
прибули на загальні збори, проведення загальних зборів, голосуванням та 
підбиттям його підсумків  

вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльно-
сті акціонерного товариства 

має право доступу до будь-яких документів товариства, що містять відомості 
про фінансово-господарську діяльність товариства  

50% і більше 

всі права акціонерів, власників 5% і більше, а також 

пакет дає можливість за рахунок присутності акціонера, який володіє цим паке-
том, визнати збори правомочними, що дозволяє цьому акціонеру одноосібно 
приймати рішення з усіх питань, винесених на загальні збори, що вимагають 
простої більшості голосів  

блокувати проведення загальних зборів, через неявку для участі у загальних 
зборах  

блокувати прийняття рішень за такими питаннями: 
– внесення змін до статуту товариства; 
– прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
– прийняття рішення про зміну типу товариства; 
– прийняття рішення про розміщення акцій; 
– прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 
– прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства; 
– прийняття рішення про виділ, припинення товариства, про ліквідацію товари-
ства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, 
порядку розподілу майна, що залишається після задоволення вимог кредито-
рів, і затвердження ліквідаційного балансу; 
– рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного то-
вариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх 
кількості 

 
11.1.5. Інформація щодо діяльності Товариства стосовно операцій з власними акці-
ями: 

Згідно чинного законодавства акціонерне товариство: 
1) має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою влас-

ників 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 заінтересованість; 
- зміну розміру статутного капіталу;  
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додатко-

вої емісії у процесі їх розміщення. 
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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 конверто-

вані в акції, тільки за рішенням загальних зборів.  
 
Протягом звітного періоду відповідно до положень статей 68 та 69 Закону України 

"Про акціонерні товариства" здійснено обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акці-
онерів, які подали до Товариства письмові вимоги про обов'язковий викуп належних їм акцій, 
за результатами голосування на річних загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квіт-
ня 2019 року. У встановлений чинним законодавством термін, за ціною викупу, зазначеною в 
повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, було ви-
куплено 867 100 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 216 775,00 грн., 
загальною вартістю викупу 1 907 880,13 грн. 

  
11.1.6. інформація щодо основних характеристик системи внутрішнього контро-
лю: 

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 31.12.2019 року не створено. Проте 
при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в се-
бе 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). 

Всі перераховані методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управ-
ління Товариством. Систему внутрішнього контролю можливо поділити на три блоки: попе-
редній, поточний (оперативний) і подальший контроль.  

Попередній контроль здійснюється до прийняття управлінських рішень і здійснення 
господарських операцій. Управлінський персонал та головний бухгалтер ПАТ "ІНТЕРПАЙП 
НТЗ" здійснюють попередній контроль шляхом візування договорів і угод на отримання і від-
пуск матеріальних цінностей, виконання робіт і надання послуг; підготовки наказів про вста-
новлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати і про преміювання 
працівників Товариства тощо. У відповідності до Положення про організацію договірної робо-
ти на ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" спеціалістами Товариства здійснюється візування договорів і 
угод, які укладаються між Товариством та контрагентами. 

При поточному (оперативному) контролі аналізуються показники оперативної звітності 
спеціалістами Товариства, а Ревізійною комісією можуть здійснюватися спеціальні перевірки. 
Мета його – виявити в процесі господарських операцій негативні відхилення в господарській 
діяльності, які під час попереднього або наступного контролю можуть бути не виявлені, знай-
ти внутрішньогосподарські резерви подальшого зростання ефективності виробництва. 

Подальший контроль здійснюється після господарських операцій на підставі даних, 
зафіксованих у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку і в бухгалтерській 
звітності. Мета такого контролю – перевірка доцільності й законності господарських операцій 
за певний період, виявлення недоліків у роботі, порушень і зловживань, якщо вони були до-
пущені. Він допомагає виявити і мобілізувати резерви для подальшого поліпшення всіх ви-
робничих та економічних показників. 

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 18 грудня 2018 
року (протокол №17). Текст Положення про Наглядову раду Товариства доступний для зага-
льного ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:  



74 
 

http://ntrp.interpipe.biz/upload/49878a6701b413827040d900aa826596.pdf 
Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціо-

нерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Това-
риства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспромож-
ності 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 18 грудня 
2018 року (протокол №17). Текст Положення про Ревізійну комісію Товариства доступний для 
загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням:  

http://ntrp.interpipe.biz/upload/bff748476fbe71d5f805a34589afa8ac.pdf 
Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні внутрішнього контролю за фінансово-

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  звіту та висновків за резуль-
татами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік Ревізійною комісією То-
вариства проведена відповідна перевірка. В ході здійснення перевірки встановлювались ре-
альність та достовірність господарських операцій, повнота відображення у бухгалтерських 
документах господарських операцій, що мали місце на момент перевірки. Проводилась пе-
ревірка результатів поточної фінансової діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та аналіз інфор-
мації про діяльність Товариства, професійну діяльність її працівників, і випадки можливого 
перевищення повноважень посадовими особами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Також здійснюва-
лось виконання інших передбачених чинним законодавством України функцій, пов'язаних з 
перевіркою діяльності Товариства.  

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік 
Ревізійна комісія підготувала висновок. Підготовлений Ревізійною комісією висновок та звіт 
буде розглянуто річними загальними зборами Товариства. Текст Звіту та висновку Ревізійної 
комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльно-
сті Товариства за 2019 рік, після їх затвердження, буде доступний для загального ознайом-
лення на власному веб-сайті Товариства за посиланням: 
http://ntrp.interpipe.biz/investors/reportingissuer/zrk/ 

Протягом звітного року Ревізійна комісія не проводила спеціальних перевірок.  
Відповідальність за розробку і практичне ведення системи внутрішнього контролю по-

кладається на директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та 
керівників структурних підрозділів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", до функцій яких вбудовані повно-
важення щодо контролю. Так організаційною структурою управління Товариства передбаче-
но утворення і функціонування: 

1. СЛУЖБИ З ВИРОБНИЦТВА, діяльність якої направлена на забезпечення діяльності 
Товариства в сфері планування і організації виробництва для виконання затвердженого пла-
ну виробництва в заданому сортаменті відповідно до замовлень і в установлені строки, від-
вантаження готової продукції у встановлених обсягах, транспортного обслуговування. Відпо-
відальність за системи внутрішнього контролю несе директора з виробництва. 

2. ДІВІЗІОНУ З ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗНИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, основними функціями яко-
го є реалізація комплексних програм з усіх напрямків розробки та впровадження нових видів 
продукції, підвищення якості залізничної продукції, удосконаленням технології виробництва і 
скорочення витрат основної сировини та матеріалів у залізничному дівізіоні. Відповідальність 
за системи внутрішнього контролю несе операційний директор дивізіону. 

3. КОМПЛЕКСУ З МАШИНОБУДУВАННЯ, функціями якого є виробництво вагонних 
осей і колісних пар; стабільне і раціональне завантаження машинобудівних потужностей То-
вариства; зниження витрат на придбання запасних частин, прокатного інструменту, змінного 
устаткування і забезпечення ними підрозділів Товариства. Відповідальність за системи внут-
рішнього контролю несе директор комплексу з машинобудування. 

4. СЛУЖБИ З ЯКОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ,  яка відповідає за організацію контролю якості 
продукції, що випускається Товариством та організацію вхідного контролю якості сировини, 
матеріалів, напівфабрикатів, змінного обладнання, яке надходить до Товариства. Відповіда-
льність за системи внутрішнього контролю несе директор з якості та технології. 

5. УПРАВЛІННЯ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО 

http://ntrp.interpipe.biz/upload/49878a6701b413827040d900aa826596.pdf
http://ntrp.interpipe.biz/upload/bff748476fbe71d5f805a34589afa8ac.pdf
http://ntrp.interpipe.biz/investors/reportingissuer/zrk/
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СЕРЕДОВИЩА, діяльність якого направлена на виконання правових, організаційно-
технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілактичних захо-
дів, спрямованих на попередження нещасних випадків, професійних захворювань та аварій в 
процесі праці, належного стану охорони праці та санітарного благополуччя на території То-
вариства. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе начальник Управління з 
промислової безпеки, охорони праці і навколишнього середовища. 

6. СЛУЖБИ З РЕМОНТІВ І ЕНЕРГЕТИКИ, основними функціями якої є забезпечення 
Товариства усіма видами енергії, своєчасного ремонту електро- та механоустаткування, еле-
ктроустановок, повітряних та кабельних мереж, реалізація плану-графіку проведення ремон-
тно-будівельних заходів, безперебійної роботи засобів зв'язку та систем сигналізації. Відпо-
відальність за системи внутрішнього контролю несе головний інженер.   

7. СЛУЖБИ З ПЕРСОНАЛУ, діяльність якої направлена на удосконалення організа-
ційно-функціональної структури управління та штатного розкладу Товариства, забезпечення 
ефективного функціонування процесів укомплектування та підбору персоналу для всіх під-
розділів Товариства. Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе директор з 
персоналу. 

8. СЛУЖБИ З ФІНАНСІВ ТА ЕКОНОМІКИ, функціями якої є організація економічної та 
фінансової роботи Товариства, дотримання єдиних методологічних основ ведення бухгал-
терського обліку. Відповідальність за системи внутрішнього контролю та управління ризика-
ми Товариства несе директор з фінансів та економіки. 

9. КОМЕРЦІЙНОЇ СЛУЖБИ, яка є відповідальною за забезпечення є відповідальною 
за забезпечення структурних підрозділів Товариства матеріально-технічними ресурсами та 
обладнанням належної якості і в кількості, необхідній для виконання виробничої програми. 
Відповідальність за системи внутрішнього контролю несе комерційний директор. 

10. СЛУЖБИ З БЕЗПЕКИ, діяльність якої направлена на виявлення, розслідування 
випадків та підозр шахрайства, корупції. Відповідальність за системи внутрішнього контролю 
несе директор з безпеки. 

11. 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. 

12. СЛУЖБИ З АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПИТАНЬ, яка здійснює конт-
роль відповідає за виконання заходів соціального розвитку (харчування працівників Товарис-
тва, організацію відпочинку працівників та членів їх сімей, тощо). Відповідальність за системи 
внутрішнього контролю несе директор з адміністративно-господарських питань. 

Ще одним із методів контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є за-
лучення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для обов'язкової перевірки річної фінансо-
вої звітності Товариства. Рішенням Наглядової ради Товариства від 07 жовтня 2019 року 
(протокол засідання Наглядової ради №681) аудитором (аудиторською фірмою) ПАТ "ІНТЕ-
РПАЙП НТЗ" для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 та 2020 років 
обрано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІ-
ЛА-АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23504528; номер реєстрації в Реєстрі 
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності в розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які 
мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 
суспільний інтерес" – 1037; місцезнаходження: проспект Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310, 
м. Київ, 04210). 

Протягом 2018 року ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" співпрацювало з ТОВАРИСТВОМ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "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), яке рішенням Наглядової ради 
Товариства від 12 вересня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №584) було об-
рано аудитором (аудиторською фірмою) ПАТ ІНТЕРПАЙП НТЗ" для проведення аудиторсь-
кої перевірки за результатами 2018 року. 

Протягом звітного року в ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" юридичним відділом здійснювався 
постійний моніторинг дотримання з боку Товариства вимог чинного законодавства України, 
зокрема нормативно-правових актів державних органів, які здійснюють державне регулюван-
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ня діяльності акціонерних товариств, а також рішень загальних зборів, Наглядової ради та 
Правління Товариства.  

2. основні характеристики системи управління ризиками: 
Управління ризиками відбувається на тому рівні організації, на якому вони виникають 

або можуть виникнути: на рівні Правління та Наглядової ради Товариства. 
Процес управління ризиками в Товаристві інтегрований в щоденну діяльність, має 

безперервний і комплексний характер. Товариство використовує або розробляє продукти, 
інструменти та схеми лише за умови, що пов'язані з ними ризики можуть бути належним чи-
ном визначені і керовані. Товариство керується принципом, за яким очікувані вигоди мають 
належним чином компенсувати прийняття ризику і відповідати стратегічним цілям Товарист-
ва. Правління Товариства здійснює тактичне управління ринковими, операційними ризиками, 
ризиком ліквідності, та іншими ризиками і здійснює оперативні заходи для їх мінімізації. При 
здійсненні управління ризиками Товариство зосереджується на таких основних видах ризи-
ків: 

Курсовий ризик. 
Товариство здійснює свою діяльність в основному в наступних валютах: українська 

гривня, долар США і російський рубль. Продажі продукції власного виробництва здійснюють-
ся на ринках Європи, Близького Сходу, Африки, Америки і Митного союзу. Закупівля матері-
алів проводиться як всередині країни, так і за її межами. Як наслідок, Товариство схильне 
курсовому ризику від коливання курсів тих чи інших валют, який частково нівелюється основ-
ними продажами в доларах США і євро. 

Ризик ліквідності. 
Однією з основних цілей з управління ризиками є підтримання гнучкості фінансування 

діяльності, як за рахунок керування дебіторською заборгованістю, так і за рахунок дотриман-
ня відстрочки платежів за кредиторською заборгованістю. З цією метою Товариство прово-
дить аналіз термінів погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходжен-
нями грошових коштів. У разі надмірного наявності вільної ліквідності або її недостатності, 
Товариство перерозподіляє ресурси відповідним чином. 

Кредитний ризик. 
Фінансові інструменти Товариства, а саме банківські депозити, торгова дебіторська і 

кредиторська заборгованості є основними джерелами кредитного ризику. Згідно політики 
управління ризиками, кредитному ризикові контролюється на постійній основі. Оцінка плато-
спроможності контрагентів здійснюється для всіх контрагентів перед наданням відстрочки 
платежу. Як правило, підприємство не запитує забезпечення виконання зобов'язань контра-
гентами, так як основні продажі відбуваються на клієнтів з гарною кредитною історією і ста-
тистикою оплат. 

З урахуванням всього вище зазначеного, потенційний ефект кредитного ризику не по-
винен значною мірою перевищувати визнані резерви за дебіторською заборгованістю. Мак-
симальна величина кредитного ризику обмежена сумою фінансових активів на балансі. 

Процентний ризик. 
Підприємство може бути піддано процентного ризику в зв'язку з процентними позика-

ми з плаваючою процентною ставкою. Даний ризик нівелюється шляхом залучення та ба-
лансування ефектів запозичень з фіксованою і плаваючою ставками. 

Ризик управління капіталом. 
Підприємство розглядає власний капітал і боргові зобов'язання як основне джерело 

фінансування. Управління здійснюється для забезпечення безперервності діяльності з ме-
тою максимізації вигод для всіх зацікавлених осіб, а також з метою забезпечення операційної 
діяльності та фінансування капітальних витрат. Досягнення оптимальної структури капіталу з 
найменшою його вартістю, максимально можливої гнучкістю фінансування і доступом до зо-
внішніх ринків запозичення є основним орієнтиром. 

 
11.1.7. 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 зареєстровано 
у встановленому законодавством порядку.  
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Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів 
на одну просту акцію затверджується загальними зборами. На кожну просту акцію Товарист-
ва нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються виключно грошови-
ми 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. 
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, 
визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, 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 у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фо-
ндового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України. 

Дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями власного випуску, які ви-
купило Товариство. 
 
11.1.8. інформація щодо перспектив розвитку та удосконалення корпоративного 
управління: 

Товариство планомірно здійснює вдосконалення практики корпоративного управління 
за допомогою впровадження рекомендацій Принципів корпоративного управління, а також 
приведення внутрішніх документів Товариства і процедур у відповідність до вимог чинного 
законодавства.  

В рамках вдосконалення системи корпоративного управління протягом звітного року: 
1) було розроблено і винесено на затвердження річних загальних зборів нову редак-

цію Кодексу корпоративного управління Товариства (затверджено річними загальними збо-
рами 25.04.2019р. (протокол №24)); 

2) Положення  про винагороду членів Наглядової ради Товариства приведено у відпо-
відність до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та за-
тверджено річними загальними зборами 25.04.2019р. (протокол №24); 

3) розширено наповнення додатковою інформацією Річного звіту Товариства за 2018 
рік; 

4) розроблено та впроваджено Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів ауди-
торської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ІН-
ТЕРПАЙП НТЗ" (затверджено Наглядовою радою Товариства 08.07.2019р. (протокол засі-
дання №651)); 

В той же час Товариство своєчасно розкриває повну, актуальну і достовірну інформа-
цію про Товариство для забезпечення можливості прийняття обґрунтованих рішень акціоне-
рами Товариства та інвесторами. 

Серед планових напрямків діяльності Товариства в сфері корпоративного управління 
на 2020 рік: приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог змін в корпоративно-
му законодавстві, вдосконалення системи корпоративного управління, підвищення рівня 
ефективності стратегічних рішень, зростання рівня професіоналізму менеджменту та враху-
вання змін в законодавстві.  

 
11.1.9. Політики Товариства стосовно адміністративних, управлінських та нагля-
дових органів Товариства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, 
управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному пе-
ріоді тощо): 

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової 
ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії. 
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Посадові особи органів Товариства повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, 
високими професійними та моральними якостями, необхідними для виконання своїх посадових 
обов’язків та мати бездоганну ділову репутацію. 

Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, яким згідно із чинним законо-
давством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських това-
риств, а саме народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центра-
льних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовос-
лужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, На-
ціональної поліції України, державні службовці, крім випадків, визначених Законом України 
"Про акціонерні товариства".  

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, яким суд заборонив 
займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, 
які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські зло-
чини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.  

Товариство керується Кодексом корпоративного управління, який було затверджено у 
новій редакції рішенням річних загальних зборів Товариства 25 квітня 2019 року (протокол 
№24). Текст Кодексу корпоративного управління доступний для загального ознайомлення на 
власному веб-сайті Товариства за посиланням:  

http://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Kodeks_korporativnogo_upravleniya_obschestv
a/ 

 
 

11.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТОВ "ВАП-
НЯНА ФАБРИКА". 
11.2.1. Інформація щодо органів управління, їх складу та повноважень, стратегії 
корпоративного управління: 

Органами ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" є: 
- Загальні збори учасників; 
- Директор. 
За рішенням Загальних зборів учасників Товариства може бути створено Ревізійну 

комісію - орган, що здійснює постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю То-
вариства.  

І. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ. 
Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.  
Загальні збори учасників мають право вирішувати будь-які питання діяльності 

Товариства. 
До виключної компетенції Загальних зборів учасників відноситься: 
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його 

планів і звітів про їх виконання; 
2) внесення змін до Статуту Товариства; 
3) зміна розміру статутного капіталу Товариства; 
4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника; 
5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених за-

конодавством України; 
6) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, встановлення ро-

зміру його винагороди (умов оплати праці та преміювання), затвердження умов контракту, 
що укладатиметься з ним; 

7) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Директора Товариства від ви-
конання повноважень та обрання тимчасового виконувача його обов’язків;  

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства; 
створення та визначення порядку діяльності Ревізійної комісії, обрання та припинення пов-
новажень її членів;  

9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; 
10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) 

Учасника; 

http://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Kodeks_korporativnogo_upravleniya_obschestva/
http://ntrp.interpipe.biz/investors/inneracts/Kodeks_korporativnogo_upravleniya_obschestva/
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11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період (в 
тому числі затвердження річної фінансової звітності);  

12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату 
дивідендів; 

13) затвердження порядку покриття збитків;  
14) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та 

перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження 
порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його 
ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження 
ліквідаційного балансу Товариства; 

15) виключення Учасника з Товариства;  
16) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість 

майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості 
чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу або попереднє 
погодження вчинення таких правочинів протягом певного періоду; 

17) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових 
осіб Товариства; 

18) прийняття інших рішень, віднесених законодавством України до компетенції 
Загальних зборів учасників. 

Питання, передбачені пунктом 10.3.4. Статуту, та інші питання, віднесені 
законодавством України до компетенції Загальних зборів учасників, не можуть бути передані 
до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з діючого законодавства 
України. 

До компетенції Загальних зборів учасників також відноситься: 
1) надання попередньої згоди Директору на укладення Товариством кредитних 

договорів, договорів поруки та договорів застави майна, що належить Товариству; 
2) надання попередньої згоди Директору на укладення Товариством договорів 

(угод) на суму, що перевищує 500 000 гривень; 
3) надання попередньої згоди Директору на укладення Товариством договорів ку-

півлі-продажу товарів, робіт або послуг, що не мають відношення до господарської діяльності 
Товариства; 

4) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства;  
5) прийняття рішень про списання основних засобів Товариства; 
6) прийняття рішень про передачу в оренду основних засобів Товариства; 
7) прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги; 
8) прийняття рішень про надання та отримання Товариством фінансової допомо-

ги або позичок; 
9) затвердження організаційної структури Товариства; 
10) призначення особи, виконуючої обов'язки Директора під час тимчасової відсут-

ності Директора; 
11) призначення, звільнення, визначення умов оплати праці заступників Директора 

та головного бухгалтера Товариства; 
12) затвердження порядку утворення фондів Товариства; 
13) надання згоди Директору на використання коштів резервного капіталу та інших 

фондів Товариства; 
14) прийняття рішень про участь Товариства в господарських товариствах, підпри-

ємствах та їх об’єднаннях, благодійних організаціях, в інших юридичних особах, про внесен-
ня вкладів у їх статутні капітали, в тому числі при їх створенні, а також рішення про вихід з їх 
складу; 

15) прийняття рішень про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підпри-
ємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень про них; 

16) прийняття рішень про участь і припинення участі Товариства в спільній діяль-
ності; 

17) управління та розпорядження корпоративними правами, належними Товарист-
ву, в тому числі вирішення питання про придбання Товариством корпоративних прав, а також 
їх відчуження. 
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Загальні збори учасників мають право розглядати будь-які інші питання, які стосують-
ся діяльності Товариства, в тому числі й ті, що належать до компетенції інших органів Това-
риства.  

ІІ. ДИРЕКТОР. 
Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління 

поточною діяльністю Товариства. 
Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства на невизначений 

термін, якщо інше не встановлено у рішенні щодо його обрання. 
Загальний термін перебування на посаді Директора не обмежений. 
Повноваження Директора можуть бути припинені у будь-який час. 
З Директором укладається контракт, у якому передбачається порядок роботи, права, 

обов’язки, умови та порядок виплати винагороди, відповідальність тощо. Від імені Товарист-
ва контракт з Директором підписує особа, уповноважена Загальними зборами учасників.  

Повноваження Директора припиняються за рішенням Загальних зборів учасників з 
одночасним прийняттям рішення про обрання нового Директора або особи, яка тимчасово 
здійснюватиме його повноваження.  

З припиненням повноважень Директора одночасно припиняється дія контракту, укла-
деного з ним. 

Загальні збори учасників можуть тимчасово відсторонити Директора від виконання 
повноважень, з одночасним прийняттям рішення про обрання тимчасового виконувача його 
обов’язків.  

Директор підзвітний Загальним зборам учасників Товариства та організує виконання 
їх рішень. 

Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що належать 
до компетенції Загальних зборів учасників Товариства. Загальні збори учасників мають пра-
во передати частину своїх повноважень, визначених цим Статутом, до компетенції Директо-
ра Товариства, крім тих питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів 
учасників. 

Повноваження Директора: 
- без довіреності виконує дії від імені Товариства, представляє Товариство у 

відносинах із підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, по всіх 
питаннях, пов'язаних з діяльністю Товариства; 

- з урахуванням обмежень, вказаних в пункті 10.3.4. та пункті 10.3.5. Статуту, само-
стійно укладає та підписує договори (угоди), вчиняє інші правочини; 

- підписує інші документи, що стосуються діяльності Товариства; 
- в межах наданих повноважень розпоряджається коштами і матеріальними ціннос-

тями, що є власністю Товариства; 
- самостійно видає довіреності, відкриває і закриває в установах банків розрахунко-

ві й інші рахунки; 
- з урахуванням обмежень, вказаних в пункті 10.3.5. Статуту приймає і звільняє 

працівників Товариства;  
- видає накази, розпорядження і вказівки, обов’язкові для всіх працівників Товарист-

ва; 
- організовує ведення бухгалтерського, податкового обліку та звітності Товариства;  
- здійснює підготовку матеріалів та подає на розгляд Загальних  зборів учасників 

пропозиції про необхідність прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Загальних  
зборів учасників;  

- здійснює функції та повноваження за дорученням Загальних зборів учасників То-
вариства; 

- вирішує інші питання, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з 
чинним законодавством України та Статутом. 

Директор Товариства не має права видавати безвідкличні довіреності та/або укладати 
корпоративні договори без прийняття відповідного рішення з цих питань Загальними збора-
ми учасників Товариства.  

Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників Товариства: 
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1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяль-
ності Товариства; 

2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товарист-
ва, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства; 

3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарю-
вання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, за винятком афілійованих або 
пов’язаних з Товариством юридичних осіб. 

Порушення обов’язків, передбачених цим пунктом, є підставою для розірвання Това-
риством контракту з Директором без виплати компенсації. 

 
Станом на 31 грудня 2019 року Директором ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" за сумісницт-

вом є Мордвінова Діана Олександрівна.  

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ. 
У своїй діяльності ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" дотримується принципів корпоративно-

го управління шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих докумен-
тів та внутрішніх наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання.  

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. 

 
11.2.2.  Інформація щодо скликання та проведення загальних зборів: 

Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.  
Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через 

своїх представників. 
Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, 

пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства. 
Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 14 пунк-

ту 10.3.4. Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які ма-
ють право голосу з відповідних питань. 

Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 
пункту 10.3.4. Статуту, а також у випадках, прямо передбачених законодавством України, 
приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповід-
них питань.  

Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голо-
сів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. 

Загальні збори учасників скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу 
на рік. 

Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства: 
1) з власної ініціативи; 
2) на вимогу Ревізійної комісії (у випадку її створення); 
3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукуп-

ності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства; 
4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством, або якщо цього потребу-

ють інтереси Товариства. 
Річні Загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за зві-

тним року, якщо інше не встановлено законодавством.  
Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається Директору Товариства в 

письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загаль-
них зборів учасників з ініціативи Учасників Товариства така вимога також повинна містити 
інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасни-
кам. 

Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасни-
кам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом 
5 календарних днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства. 
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Директор Товариства зобов’язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних 
зборів учасників у строк не пізніше 20 календарних днів з дня отримання вимоги про прове-
дення таких зборів. 

У разі якщо Учасники отримали відмову в скликанні Загальних зборів учасників або 
якщо протягом 25 календарних днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати ви-
могу про скликання Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання 
Загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні 
збори учасників самостійно. У такому випадку обов’язки щодо скликання та підготовки про-
ведення Загальних зборів учасників, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали 
Загальні збори учасників. 

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів учасників Директор надси-
лає Учасникам персонально, шляхом направлення простих поштових листів, у строк не мен-
ше ніж за 20 календарних днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників. 
У повідомленні зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний Загальних зборів 
учасників.  

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-яких питань, в тому числі  
не включених до порядку денного Загальних зборів учасників, без дотримання вимог, вста-
новлених законодавством України та цим Статутом щодо порядку скликання Загальних збо-
рів учасників та щодо повідомлень, лише за умови, що у Загальних зборах учасників  взяли 
участь всі Учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань.  

Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники 
(представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.  

Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або в іншо-
му місці, попередньо узгодженому з Учасниками Товариства. Проведення Загальних зборів 
учасників за межами території України допускається лише за одностайною письмовою зго-
дою всіх Учасників Товариства. 

Якщо Товариство має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетен-
ції Загальних зборів учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та 
оформлюються письмовим рішенням такого Учасника. 

До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення статей 32-36 Закону 
України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та відповідні поло-
ження цього Статуту щодо порядку скликання і проведення Загальних зборів учасників Това-
риства. 

Інформація про проведені протягом звітного року загальні збори: 
 

Дата проведення 03 січня 2019 року 

Кворум зборів** 100 

Опис 

Перелік питань, що розглядалися загальними зборами учасників: 
1. Про відкликання Директора ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА". 
2. Про обрання Директора ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА". 
Результати розгляду питань порядку денного: 
І. З першого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ:  
Відкликати Мордвинову Діану Олександрівну з посади Директора ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" з 
03 січня 2019 року і достроково розірвати укладений з нею трудовий контракт згідно із поданою 
заявою.  
Результати голосування з першого питання порядку денного: "ЗА" – одноголосно.  
Рішення прийняте. 
ІІ. З другого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ: 
Обрати з 04 січня 2019 року на посаду Директора ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" Мордвинову Діа-
ну Олександрівну за сумісництвом згідно поданої заяви та наділити її повноваженнями вказа-
ними в Статуті ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА". 
Результати голосування з першого питання порядку денного: "ЗА" – одноголосно.  
Рішення прийняте. 
  

 
Дата проведення 11 червня 2019 року 
Кворум зборів** 100 

Опис 

Перелік питань, що розглядалися загальними зборами учасників: 
1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, в тому 
числі річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік. 
2. Розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів. 
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Результати розгляду питань порядку денного: 
І. З першого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ:  
1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, викла-
дені у річній фінансовій звітності Товариства. 
1.2. Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2018 рік, що додається до протоколу 
загальних зборів учасників ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА". 
Результати голосування з першого питання порядку денного: "ЗА" – одноголосно.  
Рішення прийняте. 
ІІ. З другого питання порядку денного РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ: 
2.1. Не розподіляти чистий прибуток у сумі 116 тис. грн., отриманий Товариством за результа-
тами фінансово-господарської діяльності у 2018 році. 
2.2. Виплату дивідендів за 2018 рік не здійснювати. 
Результати голосування з першого питання порядку денного: "ЗА" – одноголосно.  
Рішення прийняте. 
  

 
Дата проведення 24 липня 2019 року 

Кворум зборів** 100 

Опис 

Єдиний учасник товариства: ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Ідентифікаційний код 05393116, місцезна-
ходження: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, буд.21, в особі Уповноваженого представ-
ника Короткова Андрія Миколайовича, який діє на підставі довіреності від 2 липня 2019 року, що 
володіє 100% голосів у статутному капіталі Товариства, ВИРІШИВ: 
1. Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням його змісту у відповідність до 
вимог Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", а також 
зміною найменування міста Дніпропетровськ на місто Дніпро у адресі місцезнаходження Това-
риства та зміною відомостей щодо учасника Товариства, а саме: 
- зміни найменування міста Дніпропетровськ на місто Дніпро у адресі місцезнаходження ПУБЛІ-
ЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРО-
КАТНИЙ ЗАВОД". 
2. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 
3. Доручити Директору Товариства Мордвиновій Д.О. самостійно або шляхом видачі довіреності 
іншій особі подати до органів державної реєстрації нову редакцію Статуту Товариства для про-
ведення реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
 

 
11.2.3. Структура засновників (учасників) та їх частка в акціонерному капіталі: 

Станом на 31.12.2019 року єдиним засновником (учасником) ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИ-
КА" є: 

 

Найменування юридичної особи 
засновника та/або учасника 

Ідентифікаційний код юри-
дичної особи засновника 

та/або учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 
належать заснов-
нику та/або учас-

нику (від загальної 
кількості) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ІНТЕР-
ПАЙП НИЖНЬОДНІП-
РОВСЬКИЙ ТРУБОПРО-
КАТНИЙ ЗАВОД" 

05393116 вул. Столєтова, 21, м. 
Дніпро, 49081, Україна 

100 

 
11.2.4. Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав: 

Засновником (учасником) дочірнього підприємства ТОВ "ПАНЯНА ФАБРИКА" з особ-
ливими правами контролю є ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ":   

 

Розмір  
частки  

Права засновника (учасника) 

95% і більше 

абсолютний контроль над підприємством, в тому числі частка дає 
можливість контролювати 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 реоргані-
зацію товариства, зміну статуту або статутного капіталу товариства 

 



84 
 

11.2.5. Інформація щодо діяльності підприємства стосовно операцій з власними 
частками: 

Протягом звітного періоду операцій з часткою єдиного учасника ТОВ "ВАПНЯНА ФА-
БРИКА" не здійснювалось.  

  
11.2.6. інформація щодо основних характеристик системи внутрішнього контро-
лю: 

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включа-
ють 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). 

Всі перераховані методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управ-
ління підприємством. Систему внутрішнього контролю можливо поділити на три блоки: попе-
редній, поточний (оперативний) і подальший контроль.  

Попередній контроль здійснюється до прийняття управлінських рішень і здійснення 
господарських операцій. Управлінський персонал та головний бухгалтер ТОВ "ВАПНЯНА 
ФАБРИКА" здійснюють попередній контроль шляхом візування договорів і угод на отримання 
і відпуск матеріальних цінностей, виконання робіт і надання послуг; підготовки наказів про 
встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати і про премію-
вання працівників Товариства тощо.  

При поточному (оперативному) контролі аналізуються показники оперативної звітності 
спеціалістами Товариства. Мета його – виявити в процесі господарських операцій негативні 
відхилення в господарській діяльності, які під час попереднього або наступного контролю 
можуть бути не виявлені, знайти внутрішньогосподарські резерви подальшого зростання 
ефективності виробництва. 

Подальший контроль здійснюється після господарських операцій на підставі даних, 
зафіксованих у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку і в бухгалтерській 
звітності. Мета такого контролю – перевірка доцільності й законності господарських операцій 
за певний період, виявлення недоліків у роботі, порушень і зловживань, якщо вони були до-
пущені. Він допомагає виявити і мобілізувати резерви для подальшого поліпшення всіх ви-
робничих та економічних показників. 

Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства Директор забезпечує 
проведення аудиторської перевірки за рахунок коштів Товариства у таких випадках: 

 за рішенням Загальних зборів учасників; 

 на вимогу Учасника чи Учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків 
статутного капіталу Товариства; 

 в інших випадках, встановлених законодавством. 
Аудиторська перевірка проводиться із залученням аудитора (аудиторської фірми). 
Загальні збори учасників можуть сформувати Ревізійну комісію для здійснення постій-

ного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.  
Порядок здійснення контролю та повноваження Ревізійної комісії встановлюються За-

гальними зборами учасників шляхом затвердження відповідного Положення про Ревізійну 
комісію. 

 
11.2.7. Інформація щодо дивідендної політики: 

Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням За-
гальних зборів учасників відповідно до законодавства України та Статуту Товариства. 

Прибуток (його частина) від діяльності Товариства повністю або частково розподіля-
ється на користь Учасників пропорційно до розміру їхніх часток в статутному капіталі в по-
рядку та строки, що визначаються рішенням Загальних зборів учасників або використовуєть-
ся на інші цілі визначені рішенням Загальних зборів учасників. 
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Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати 
дивіденди у випадках, передбачених законодавством України. 
 
11.2.8. інформація щодо перспектив розвитку та удосконалення корпоративного 
управління: 

ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" здійснює вдосконалення практики корпоративного управ-
ління за допомогою впровадження рекомендацій Принципів корпоративного управління, а 
також приведення внутрішніх документів Товариства і процедур у відповідність до вимог 
чинного законодавства.  

В рамках вдосконалення системи корпоративного управління протягом звітного року 
було розроблено і винесено на затвердження загальних зборів учасників нову редакцію Ста-
туту Товариства (затверджено загальними зборами учасників 24.07.2019р.  

Серед планових напрямків діяльності Товариства в сфері корпоративного управління 
на 2020 рік: приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог змін в корпоративно-
му законодавстві, вдосконалення системи корпоративного управління, підвищення рівня 
ефективності стратегічних рішень, зростання рівня професіоналізму менеджменту та враху-
вання змін в законодавстві. 

 
11.2.9. Політики підприємства стосовно адміністративних, управлінських та на-
глядових органів підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досві-
ду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному 
періоді тощо): 

Спеціального документу, яким би описувалася політика ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" 
стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства не створено 
та не затверджено. 

 
 
 
 

Директор з фінансів та економіки                                                                      Кузьменко С.В. 
 
 
 
 
Головний бухгалтер                                                                                             Соколова  І.В. 


