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Рішень про відмову в реєстрації учасників зборів, на підставах, передбачених частиною 3 статті 40 
Закону України "Про акціонерні товариства", не виносилось. 

Письмових скарг та заяв щодо порядку реєстрації учасників зборів не отримано. 
 
Додаткова інформація: 
Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів, необхідна кількість 

голосів становить – 188 266 766". 
 
Голова загальних зборів Товариства повідомила учасникам зборів про те, що кворум для проведен-

ня річних загальних зборів Товариства наявний та про те, що     
 

ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ. 
 
Голова загальних зборів Товариства проінформувала про  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.  
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2014 рік та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році. 
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік та прийн-

яття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення пере-

вірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Това-
риства у 2014 році. 

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2015 рік. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.  
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комі-

сії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з ними.  

12. Затвердження на 2015 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобо-
в'язанням третіх осіб. 

13. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редак-
ції.  

 
Голова загальних зборів Товариства надала роз'яснення щодо питань, пов'язаних із забезпеченням 

проведення голосування на річних загальних зборах, а саме: 
- проінформувала про те, що право голосу на загальних зборах мають акціонери-власники простих 

акцій Товариства, які зареєструвались та володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах;  

- довела до відома учасників зборів інформацію про те, що одна голосуюча акція надає акціонеру 
один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, 
крім проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, ви-
несених на голосування. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до 
порядку денного;  

- звернула увагу учасників зборів на те, що голосування на загальних зборах Товариства з питань 
порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які учасники зборів отримали 
при реєстрації. Форма і текст бюлетенів відповідає вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні товарист-
ва" та затверджена Наглядовою радою 10 квітня 2015 року (протокол засідання Наглядової ради від 
10.04.2015р. №443); 

- звернула увагу учасників зборів на те, що обрання членів Ревізійної комісії Товариства (10 питання 
порядку денного) здійснюється в порядку кумулятивного голосування та повідомила, що голосування з цьо-
го  питання буде проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування, який учасники збо-
рів отримали при реєстрації. Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування відповідає вимогам 
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ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена Наглядовою радою 17 квітня 2015 року 
(протокол засідання Наглядової ради від 17.04.2015р. №444); 

- проінформувала про те, що інформація про порядок проведення кумулятивного голосування буде 
доведена до відома учасників зборів безпосередньо перед проведенням такого голосування; 

- проінформувала про те, що після обрання річними загальними зборами Товариства членів лічиль-
ної комісії підрахунок голосів з 2-го по 13-е питання порядку денного буде здійснювати лічильна комісія; 

- довела до відома учасників зборів інформацію про те, що згідно п.6.3. розділу 6 Положення про за-
гальні збори ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" реєстраційна комісія, до обрання загальними зборами лічильної комісії, 
здійснює підрахунок голосів з питань, винесених на голосування, складає і підписує протокол про підсумки 
голосування та оголошує результати голосування на загальних зборах.  

 
Голова загальних зборів Товариства запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного.  
 
I. З першого питання порядку денного 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Пікуш І.В. про обрання членів лічильної комісії, при-

йняття рішення про припинення їх повноважень. Голова загальних зборів Товариства довела до відома уча-
сників зборів інформацію про те, що для надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підра-
хунку голосів під час голосувань на річних загальних зборах Товариства, а також для вирішення інших пи-
тань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, необхідно об-
рати лічильну комісію.     

Далі голова загальних зборів Товариства запропонувала обрати членами лічильної комісії наступних 
осіб: Гукалову О.А., Ключник Л.М., Ключника А.І., Коваленко В.О., Мозолькову І.О., Молоткову А.О., Проліс 
О.М., Сапунову І.П., Штанько А.В. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи 
загальних зборів Товариства. 

 
На голосування винесене перше питання порядку денного "Обрання членів лічильної комісії, прийн-

яття рішення про припинення їх повноважень" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені 
для голосування №1.  

 
Реєстраційній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з першого питання порядку денного голова загальних збо-

рів Товариства надала слово Голові реєстраційної комісії Ключник Л.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 376 533 530 

 
"За" - 376 500 125 голосів, що складає 99,9911 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 3 712 голосів, що складає 0,0010 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

- 29 693 голосів, що складає 0,0079 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: 
- Гукалову Олену Анатоліївну; 
- Ключник Ларису Миколаївну; 
- Ключника Андрія Ігоровича; 
- Коваленко Валерію Олександрівну; 
- Мозолькову Інну Олегівну; 
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- Молоткову Анастасію Олегівну; 
- Проліс Олену Миколаївну; 
- Сапунову Ірину Павлівну; 
- Штанько Анну Валеріївну. 
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Това-

риства. 
 
Головою загальних зборів Товариства запропоновано обраним членам лічильної комісії провести 

своє перше засідання.  
 
Для оголошення Протоколу №1 засідання лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП 

НТЗ" голова загальних зборів Товариства надала слово члену лічильної комісії Проліс Олені Миколаївні, яка 
доповіла загальним зборам, що лічильна комісія провела своє перше засідання, на якому була заслухана 
інформація про обрання голови і секретаря лічильної комісії та прийняте рішення: 

1. Обрати головою лічильної комісії – Проліс Олену Миколаївну. 
2. Обрати секретарем лічильної комісії – Ключник Ларису Миколаївну. 
 
Головою зборів Товариства запропоновано Протокол №1 засідання лічильної комісії від 23.04.2015 

року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосу-
ванні з наступних питань, які виносяться на розгляд загальних зборів Товариства. 

Голова загальних зборів Товариства надала слово голові лічильної комісії Проліс О.М. для надання 
роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням про-
ведення голосування на загальних зборах Товариства. Проліс О.М. роз'яснила порядок голосування, проін-
формувала, які бюлетені для голосування можуть бути визнані недійсними та не будуть враховуватися під 
час підрахунку голосів, повідомила порядок прийняття рішень загальних зборів з питань порядку денного.  

 
Головою зборів запропоновано продовжити розгляд питань порядку денного.  

 

ІI. З другого питання порядку денного 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Пікуш І.В. про затвердження порядку проведення 

загальних зборів Товариства. Враховуючи, що проект рішення з даного питання порядку денного був нада-
ний учасникам зборів для ознайомлення та міститься в Бюлетені для голосування №2, голова загальних 
зборів прокоментувала лише окремі, найважливіші, положення порядку проведення загальних зборів Това-
риства.  

 
На голосування винесене друге питання порядку денного "Затвердження порядку проведення зага-

льних зборів Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування 
№2. 

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного голова зборів надала 

слово голові лічильної комісії Проліс О.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 376 533 530 

 
"За" - 376 503 837 голосів, що складає 99,9921 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

29 693 голосів, що складає 0,0079 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 
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Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 

 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: 
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати ви-

ступаючим до 10 хвилин. 
2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово 

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

3. Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазна-
ченням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).  

4. Збори провести без перерви.  
5. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, 

отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні 
перерви до 15-20 хвилин.  

6. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання по-
рядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.  

 
ІІI. З третього питання порядку денного 
СЛУХАЛИ: Доповідь директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В., який виступив зі Звітом Пра-

вління Товариства про результати діяльності за 2014 рік. Кузьменко С.В. доповів, що в минулому році діяль-
ність Правління була спрямована на реалізацію рішень і завдань, поставлених річними загальними зборами 
Товариства, які відбулися 17 квітня 2014 року, а саме організацію ефективної виробничо-господарської дія-
льності Товариства, спрямованої на мінімізацію витрат і максимізацію прибутку, зміцнення фінансового ста-
новища підприємства. Виступаючий зазначив, що незважаючи на те, що при виконанні ряду ключових за-
вдань були допущені відхилення фактичних показників від планових, в цілому вдалося виконати запланова-
ні завдання, реалізувавши при цьому ряд інвестиційних і організаційних проектів, спрямованих на досягнен-
ня стійкого становища Товариства на ринку в середньостроковій і довгостроковій перспективі. 

Також виступаючий зазначив, що відповідно до встановлених планів Товариство повинно було від-
вантажити в 2014 році 494,4 тис.т. готової продукції, при цьому фактично було відвантажено 417,5 тис.т. 
Збитки від звичайної діяльності до оподаткування склали 1млрд.203 млн. грн., при цьому за 2013 рік Това-
риство отримало збиток у розмірі 179,7 млн. грн. У підсумку, з урахуванням сплати податку на прибуток від 
звичайної діяльності та додаткового доходу, отриманого за рахунок збільшення активів, сума чистих збитків 
за 2014 рік склала 1 млрд.21 млн. грн. 

У своїй доповіді Кузьменко С.В. надав детальний аналіз виконання завдань, що були поставлені на 
загальних зборах Товариства, які відбулися 17.04.2014 року, а також зазначив, що в 2014 році закінчено ре-
алізацію наступних великих проектів:  

1) модернізація токарно-карусельних верстатів КС1114; 
2) придбання муфтонарізних верстатів для сортаменту труб Ø140 - 146 мм; 
3) завершення частини програми з енергозбереження: 
- модернізація системи управління насосами відстійника термовідділу і прокату КПЦ; 
- модернізація системи гарячого водопостачання; 
- модернізація бойлерної АБК ТПЦ-1. 
Доповідач проінформував, що в цілому, за звітний 2014 рік освоєно 210,8 млн.грн. капітальних вкла-

день, з яких основну частку займає модернізація діючого устаткування у розмірі 178,0 млн.грн.  
На закінчення доповіді Кузьменко С.В. висловив впевненість в тому, що Правління і колектив Това-

риства здатні досягти поставлених цілей на 2015 рік за рахунок відданості ідеям безперервного поліпшення 
ключових виробничих показників і зростання якості продукції, що випускається. 

 
За результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік голова загальних зборів запропо-

нувала затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2014 рік, роботу Правління То-
вариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів та визначити основні напрями діяльності Товариства у 2015 році. 

 
На голосування винесене третє питання порядку денного "Затвердження звіту Правління Товариства 

про результати діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення осно-



ПРОТОКОЛ №20 річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 23 квітня 2015 року 
Стор.6 із 16 

 

 

вних напрямів діяльності Товариства у 2015 році" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюле-
тені для голосування №3.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з третього питання порядку денного голова зборів надала 

слово голові лічильної комісії Проліс О.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 376 533 530 

 
"За" - 375 735 742 голосів, що складає 99,7881 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 768 095 голосів, що складає 0,2040 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

29 693 голосів, що складає 0,0079 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2014 рік. 
2. Роботу Правління Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та 

напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2015 році визначити: 
1) виконання бюджету витрат на 2015 рік; 
2) досягнення зростання продуктивності праці на 8% порівняно з фактом 2014 року;  
3) зниження фактичного рівня залишків оборотних засобів на 30% порівняно з фактом 2014 року;  
4) освоєння виробництва: 
- труб відповідно до вимог ADCO (труб для роботи у сірководневому середовищі); 
- труб груп міцності X46NS та X52NS в корозійностійкому виконанні відповідно до вимог стандарту 

API 5L згідно додатку H (труб для експлуатації в агресивному (кислому) середовищі). 
5) подальше вдосконалення функціонування Системи управління якістю, Системи охорони навко-

лишнього середовища та охорони праці; 
6) зростання задоволеності співробітників умовами праці за рахунок капітальних ремонтів побутових 

приміщень основних цехів і забезпечення якісним спецодягом. 
 
IV. З четвертого питання порядку денного  
СЛУХАЛИ: Директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В., який виступив зі Звітом Наглядової 

ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік. Доповідач зазначив, що у звітному періоді Наглядо-
ва рада діяла в межах компетенції і прав, що визначені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.  

Кузьменко С.В. повідомив, що у звітному році проводились засідання Наглядової ради, на яких розг-
лядалися питання поточної діяльності Товариства.  

Доповідач зазначив, що Наглядова рада Товариства у своїй роботі значну увагу приділяла зростан-
ню ефективності управління Товариством, задачам оптимізації використання виробничих, трудових та фі-
нансових ресурсів. 

 
За результатами розгляду звіту Наглядової ради голова загальних зборів запропонувала затвердити 

звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік та визнати роботу Наглядової ради 
Товариства у 2014 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і по-
ложенням його установчих документів.  
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На голосування винесене четверте питання порядку денного "Затвердження звіту Наглядової ради 
Товариства про результати діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту" та 
проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №4.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з четвертого питання порядку денного голова зборів нада-

ла слово голові лічильної комісії Проліс О.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 376 533 530 

 
"За" - 375 732 030 голосів, що складає 99,7871 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 771 807 голосів, що складає 0,2050 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

29 693 голосів, що складає 0,0079 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік. 
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті 

та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
 

V. З п'ятого питання порядку денного  
СЛУХАЛИ: Доповідь члена Ревізійної комісії Шмунка Д.В. про Звіт та висновки Ревізійної комісії То-

вариства за результатами проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 
рік. Член Ревізійної комісії довів до відома учасників зборів, що перевірка фінансово-господарської діяльно-
сті Товариства за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року здійснювалася за двома основними 
напрямками:  

1. Перевірка  річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також аналіз ефек-
тивності роботи Правління з управління майном і фінансовими ресурсами Товариства. 

2. Аналіз ефективності діяльності Правління в звітному році.  
За підсумками перевірки і аналізу бухгалтерської та податкової звітності, а також річного звіту Прав-

ління Ревізійна комісія дійшла висновку, що приведена в цих документах інформація відповідає дійсності. 
Зокрема, чистий дохід від реалізації продукції за 2014 рік склав 5 498 831 тис.грн., собівартість реалізованої 
продукції - 4 616 850 тис.грн., інші операційні доходи - 5 162 530 тис.грн., адміністративні витрати – 294 904 
тис.грн., витрати на збут - 416 846 тис.грн. та інші операційні витрати - 6 272 878 тис.грн. Фінансовий резуль-
тат від операційної діяльності є збитковим і складає 940 117 тис.грн. Фінансові витрати склали 286 324 
тис.грн. Таким чином, за 2014-й рік Товариством отримано чистий збиток у розмірі 1 020 520 тис.грн.  

За результатами вивчення різних сторін роботи Товариства в 2014 році Ревізійною комісією були 
зроблені наступні висновки: 

У 2014 році обсяг відвантаження готової продукції зменшився порівняно з 2013 роком до 417,5 тис.т. 
Погіршення попиту на внутрішньому і зовнішніх ринках вплинуло на відвантаженні трубної та колісної проду-
кції. Відвантаження труб зменшилася на 60,3 тис.т порівняно з 2013 роком і склало 291,9 тис.т. Основне 
зменшення відбулося за рахунок зниження продажів на ринках СНД та України. Відвантаження коліс і бан-
дажів в 2014 році склало 125,6 тис.т. Відвантаження нової продукції – залізничних осей і колісних пар склало 
227 т., з них 220 т. – на ринки Європи.  

Серед позитивних моментів діяльності підприємства можна виділити відмінну роботу з відшкодуван-
ня дебетового ПДВ - 100 % відшкодування. Сума відшкодування дебетового ПДВ у 2014 році склала 419 250 
тис.грн. 
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Ревізійною комісією була відзначена відмінна робота Товариства з освоєння нових видів продукції: 
освоєно виробництво колісних осей, розроблено 6 конструкцій осей; освоєно виробництво корозійностійких 
обсадних труб і трубних муфтових заготовок; освоєно виробництво коротких перехідників з різьбою за стан-
дартами API; розроблено 23 нових конструкцій коліс; освоєно виробництво холоднодеформованих труб для 
атомної промисловості. Розпочато будівництво ділянки виробництва залізничних осей. Велику увагу приді-
лено енергоефективності: виконано встановлення систем автономного підігріву, проведена модернізація 
систем гарячого водопостачання та опалення. 

Проте за рахунок структури продажів і освоєння нових видів продукції рівень ремонтно-
комплектуючих матеріалів в 2014 році був вищий факту 2013 року в трубопрокатному цеху №4 та трубопро-
катному цеху №5 на 32 кг/т відповідно. Ревізійна комісія пропонує Правлінню вжити необхідних заходів щодо 
усунення виявлених недоліків та продовжувати розвивати напрями, за якими позначилися позитивні тенде-
нції.   

 
За результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства голова загальних зборів запропонувала 

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та роботу Ревізійної комісії Товариства в 2014 році визнати 
задовільною. 

 
На голосування винесене п'яте питання порядку денного "Затвердження звіту та висновків Ревізійної 

комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства 
за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту" та проект рішення з цього питання, який міс-
титься в Бюлетені для голосування №5.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з п'ятого питання порядку денного голова зборів надала 

слово голові лічильної комісії Проліс О.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 376 533 530 

 
"За" - 375 732 030 голосів, що складає 99,7871 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 771 807 голосів, що складає 0,2050 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

29 693 голосів, що складає 0,0079 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2014 році визнати задовільною. 
 
VІ. З шостого питання порядку денного  
СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про річний звіт Товариства та 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Кузьменко С.В. повідомив, що чис-
тий дохід Товариства від реалізації продукції за 2014 рік склав 5 млрд. 499 млн.грн., собівартість реалізова-
ної продукції - 4 млрд. 617 млн.грн. В результаті, від звичайної діяльності до оподаткування Товариство 
отримало збиток у сумі 1 млрд. 203 млн.грн. Сума збитків після сплати податків та додаткового доходу, 
отриманого за рахунок збільшення активів (переоцінка основних засобів), склала 1 млрд. 21 млн.грн. Одно-



ПРОТОКОЛ №20 річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 23 квітня 2015 року 
Стор.9 із 16 

 

 

часно доповідач зазначив, що в 2013 році збиток до оподаткування склав 179,7 млн.грн., а чистий збиток - 
67,0 млн.грн., що свідчить про зниження ефективності роботи Товариства за минулий період. 

В результаті проведення аналізу балансу Товариства доповідач зазначив, що на звітну дату активи в 
порівнянні з початком року збільшилися на 1 млрд. 735 млн. грн. та їх вартість склала 8 млрд. 878 млн.грн. 
При цьому власний капітал Товариства зменшився на 1 млрд. 022 млн. грн. за рахунок зменшення нерозпо-
діленого прибутку. Це пов'язано зі значним зростом курсу валют в минулому році. Зобов'язання Товариства 
на кінець 2014 року збільшились на 74%  і склали 6 млрд. 455 млн.грн. Основна частка - це поточні зобов'я-
зання – 4 млрд. 327 млн.грн.   

У висновку доповідач проінформував, що дані форм фінансової звітності, а також результати фінан-
сово-господарської діяльності Товариства свідчать, що 2014 рік був не менш складним для Товариства, ніж 
попередній, однак Товариство зберегло фінансування своєї діяльності, платоспроможність, правильно вело 
кредитну та фінансову політику.. 

 
За результатами виступу голова загальних зборів запропонувала затвердити річний звіт Товариства, 

у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік та результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2014 році.  

 
На голосування винесене шосте питання порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства 

та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році" та проект рішення з цього пи-
тання, який міститься в Бюлетені для голосування №6.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з шостого питання порядку денного голова зборів надала 

слово голові лічильної комісії Проліс О.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 376 533 530 

 
"За" - 376 500 125 голосів, що складає 99,9911 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 3 712 голосів, що складає 0,0010 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

29 693 голосів, що складає 0,0079 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 
 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік. 
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. 
 
VІІ. З сьомого питання порядку денного  
СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В., який запропонував не затвер-

джувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2014 році отримано збиток у розмірі 1 020 520 тис. грн. Збитки 2014 року у розмірі 1 020 520 
тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства. 

 
На голосування винесене сьоме питання порядку денного "Затвердження порядку розподілу прибут-

ку і збитків Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №7.  
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Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з сьомого питання порядку денного голова зборів надала 

слово голові лічильної комісії Проліс О.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 376 533 530 

 
"За" - 375 732 030 голосів, що складає 99,7871 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 771 807 голосів, що складає 0,2050 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

29 693 голосів, що складає 0,0079 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2014 році отримано збиток у розмірі 1 020 520 тис. грн. 
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків: 
- збитки 2014 року у розмірі 1 020 520 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства. 
 
VІІІ. З восьмого питання порядку денного  
СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про основні показники фінансо-

во – господарської діяльності Товариства на 2015 рік. Кузьменко С.В. повідомив учасникам зборів, що, в ці-
лому, Товариство планує виробити та реалізувати в 2015 році не менш 290,8 тис. тонн готової продукції, при 
цьому чистий дохід Товариства в 2015 році повинен скласти не менш 5,4 млрд.грн. Виступаючий також за-
значив, що для реалізації намічених завдань Товариству необхідно сконцентруватися на підвищенні продук-
тивності праці, зниженні витрат, поліпшенні якості своєї продукції, а також посиленні позицій Товариства на 
стратегічно важливих ринках. 

 
За результатами виступу запропоновано затвердити основні показники фінансово-господарської ді-

яльності Товариства на 2015 рік. 
 
На голосування винесене восьме питання порядку денного "Затвердження основних показників фі-

нансово-господарської діяльності Товариства на 2015 рік" та проект рішення з цього питання, який міститься 
в Бюлетені для голосування №8.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
Для оголошення результатів голосування з восьмого питання порядку денного голова зборів надала 

слово голові лічильної комісії Проліс О.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з восьмого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 376 533 530 

 
"За" - 375 735 742 голосів, що складає 99,7881 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 768 095 голосів, що складає 0,2040 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у голо-  29 693 голосів, що складає 0,0079 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
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суванні" - для участі у загальних зборах 
Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2015 рік: 
- обсяг реалізації продукції – 290,8 тис. тонн. 
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції – 5,4 млрд.грн. 
 
ІХ .З дев'ятого питання порядку денного  
СЛУХАЛИ: Виступ члена Ревізійної комісії Товариства Шмунка Д.В. про припинення повноважень 

членів Ревізійної комісії Товариства. Шмунк Д.В. повідомив, що річними загальними зборами Товариства, які 
відбулися 19 квітня 2012 року, було сформовано повний склад Ревізійної комісії терміном на 3 роки. У зв'яз-
ку із закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії необхідно обрати новий склад Ревізійної комі-
сії. Керуючись положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку обрання та припи-
нення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства виступаючий запропонував припинити повноважен-
ня членів Ревізійної комісії, а саме ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА", Шмунка Д.В. та Бочановської Ж.В.  

 
На голосування винесене дев'яте питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення по-

вноважень членів Ревізійної комісії Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бюле-
тені для голосування №9. 

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного голова зборів надала 

слово голові лічильної комісії Проліс О.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з дев'ятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 376 533 530 

 
"За" - 376 503 837 голосів, що складає 99,9921 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

29 693 голосів, що складає 0,0079 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій". 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії Товариства: 
1. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 
2. Шмунка Дмитра Володимировича; 
3. Бочановської Жанни Вячеславівни. 
 
Голова загальних зборів Товариства Пікуш І.В. надала слово голові лічильної комісії Проліс О.М. для 

надання роз'яснень щодо порядку кумулятивного голосування з 10-го питання порядку денного.  
Голова лічильної комісії Проліс О.М. роз'яснила:  
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"1. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів Ревізійної комісії здійснюється 
шляхом кумулятивного голосування. 

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість чле-
нів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за 
одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Розподіляючи свої голоси між кількома кан-
дидатами, акціонер може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів. 

2. Після того, як питання поставлене на голосування, кожен учасник зборів в графі "Кількість голосів, 
поданих ЗА кандидата" навпроти прізвища, імені, по батькові кандидата, зазначеного в переліку кандидатів 
у члени органу Товариства, зазначає кількість голосів, яку він віддає за кандидата. Після цього учасник збо-
рів підписує бюлетень для голосування та передає члену лічильної комісії, який закріплений за визначеними 
рядами у залі. 

3. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.  
4. Якщо кількість голосів, яку учасник зборів віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну 

кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не врахо-
вуються лічильною комісією при підрахунку голосів. 

5. Якщо кількість голосів, яку учасник зборів віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної 
кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера врахову-
ються лічильною комісією при підрахунку голосів.  

6. Бюлетень для кумулятивного голосування не враховується лічильною комісією при підрахунку го-
лосів у разі, якщо:  

- кількість голосів, яку учасник зборів віддав за кандидата (кандидатів) зазначена недбало і немож-
ливо однозначно визначити результати голосування; 

- у бюлетені для голосування учасником зборів зроблені будь-які додаткові записи (питання, комен-
тарі, додаткові варіанти голосування тощо); 

- для голосування використовувався бюлетень з іншим номером. 
У разі, якщо учасник зборів при заповненні бюлетеня для кумулятивного голосування зробив помил-

ку, то новий бюлетень для голосування замість зіпсованого не видається. Зіпсований бюлетень також не 
враховується лічильною комісією при підрахунку голосів.  

Якщо у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера в графі "Кількість голосів, поданих ЗА 
кандидата", то акціонер вважається таким що не взяв участі у голосуванні.  

7. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно 
з іншими кандидатами.  

Члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства вважаєть-
ся сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумуля-
тивного голосування." 

 
Х. З десятого питання порядку денного  
СЛУХАЛИ: Виступ члена Ревізійної комісії Шмунка Д.В. про обрання членів Ревізійної комісії Това-

риства. Шмунк Д.В. повідомив, що на підставі статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонер, 
який є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства, вніс пропозицію щодо кандидатів до складу 
Ревізійної комісії Товариства. Відповідно до чинного законодавства України Наглядова рада Товариства ро-
зглянула надану пропозицію та прийняла рішення про включення до переліку кандидатів у члени Ревізійної 
комісії ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" наступних осіб:  акціонера – юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", Шмунка Д.В. та Бочановської Ж.В. 

Шмунк Д.В. повідомив, що члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають пов-
ну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів; обрання членів Ревізійної комісії здійс-
нюється шляхом кумулятивного голосування; одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної 
комісії неодноразово.   

Одночасно виступаючий зазначив, що у бюлетені для кумулятивного голосування №10 міститься 
перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства, із зазначенням інформації про них відповідно до 
вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  

 
На голосування винесене десяте питання порядку денного "Обрання членів Ревізійної комісії Това-

риства". Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства міститься у бюлетені для кумулятивного 
голосування №10.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
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Для оголошення результатів голосування з десятого питання порядку денного голова зборів надала 
слово голові лічильної комісії Проліс О.М.: 

"Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних 
загальних зборах з підрахунку голосів з десятого питання порядку денного: 

 
№ з/п Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства Кількість голосів, 

поданих ЗА кандидата 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" 

378 034 530 

2. Шмунк Дмитро Володимирович 375 738 009 

3. Бочановська Жанна Вячеславівна 375 729 072 

 
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є:  
1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 
2. Шмунк Дмитро Володимирович; 
3. Бочановська Жанна Вячеславівна. 
 
ХІ. З одинадцятого питання порядку денного  
СЛУХАЛИ: Виступ члена Ревізійної комісії Шмунка Д.В. про умови цивільно-правових договорів, що 

укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. У своєму виступі Шмунк Д.В. зазначив, що чин-
ним законодавством встановлено, що Товариство зобов'язане укласти цивільно-правовий чи трудовий до-
говір (контракт) з обраним членом Ревізійної комісії Товариства та ознайомив учасників зборів з основними 
умовами договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. 

Шмунк Д.В. повідомив, що договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою 
уповноваженою загальними зборами особою. Також виступаючий зазначив, що з проектом цивільно-
правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства, акціонери мали можли-
вість ознайомитися, в порядку, визначеному ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства", і запропону-
вав затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товари-
ства та уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Това-
риства. 

  
На голосування винесене одинадцяте питання порядку денного "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" та проект рішення з цього 
питання, який міститься в Бюлетені для голосування №11. 

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з одинадцятого питання порядку денного голова зборів 

надала слово голові лічильної комісії Проліс О.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з одинадцятого питання порядку денного: 
 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 376 533 530 

 
"За" - 376 500 125 голосів, що складає 99,9911 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 3 712 голосів, що складає 0,0010 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

29 693 голосів, що складає 0,0079 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

 
- 

0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 
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Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 

 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії 

Товариства.  
2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній 

основі. 
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії То-

вариства. 
 

XII. З дванадцятого питання порядку денного 
СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про затвердження на 2015 рік 

лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб, у зв'язку з чим 
пропонується: 

- затвердити на 2015 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що 
не перевищує 800 000 000 гривень; 

- затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2015 
році. Поруки, надані до 1 січня 2015 року та які діють протягом 2015 року, не повинні враховуватись при роз-
рахунку використання ліміту порук у 2015 році; 

- поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань  компаній, 
перелік яких наведений у проекті рішення з дванадцятого питання порядку денного. 

 
На голосування винесене дванадцяте питання порядку денного "Затвердження на 2015 рік лімітів 

надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб" та проект рішення з 
цього питання, який міститься в Бюлетені для голосування №12.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з дванадцятого питання порядку денного голова зборів 

надала слово голові лічильної комісії Проліс О.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з дванадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 376 533 530 

 
"За" - 375 735 742 голосів, що складає 99,7881 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 768 095 голосів, що складає 0,2040 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

29 693 голосів, що складає 0,0079 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій." 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити на 2015 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, 

що не перевищує 800 000 000 гривень. 
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 

2015 році. Поруки, надані до 1 січня 2015 року та які діють протягом 2015 року, не повинні враховуватись 
при розрахунку використання ліміту порук у 2015 році. 

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення зобов'язань наступних 
компаній: 

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 



ПРОТОКОЛ №20 річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 23 квітня 2015 року 
Стор.15 із 16 

 

 

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; 
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; 
- ПрАТ "НРЗ";  
- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"; 
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"; 
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"; 
- ТОВ "ТРАНСКОМ – ДНІПРО"; 
- ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ"; 
- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; 
- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО"; 
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"; 
- ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВТОРМЕТ"; 
- ТОВ "МЕТА"; 
- ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН"; 
- Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited); 
- Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited); 
- Салекс Інвестментс Лімітед (Saleks Investments Limited); 
- Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA); 
- КЛВ Вілко СА (KLW Wheelco SA); 
- Н.А. Інтерпайп, Інк (N.A. Interpipe, Inc); 
- ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH); 
- Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE); 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП-М". 
 
XIІI. З тринадцятого питання порядку денного 
СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про внесення змін до Положен-

ня про Правління Товариства.  
Виступаючий зазначив, що внесення змін до Положення про Правління Товариства обумовлено 

впровадженням ресурсу, що дозволяє здійснювати голосування з питань порядку денного засідань Правлін-
ня Товариства за допомогою електронного бюлетеня для голосування, отримувати результати голосування 
і вести електронний архів Бюлетенів для голосування. 

 
На голосування винесене тринадцяте питання порядку денного "Внесення змін до Положення про 

Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, який 
міститься в Бюлетені для голосування №13.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з тринадцятого питання порядку денного голова зборів на-

дала слово голові лічильної комісії Проліс О.М.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з тринадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 376 533 530 

 
"За" - 375 735 742 голосів, що складає 99,7881 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 768 095 голосів, що складає 0,2040 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

29 693 голосів, що складає 0,0079 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

- 0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах 

 




