
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

 
Річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІП-

РОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" відбулися 29 квітня 2021 року у конференц-залі (2-й поверх 9-ти 
поверхової будівлі інженерного корпусу) за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 (кінцева 
зупинка тролейбусного маршруту №15). 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 
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 2020 рік та  затвердження захо-

дів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2021 році. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік та затвердження 

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

вірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 
7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Това-

риства у 2020 році. 
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  
9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2021 рік. 
10. Затвердження на 2021 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'-

язанням третіх осіб. 
11. Прийняття рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської 

перевірки за результатами 2021 та 2022 років. 
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ра-

ди Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з ними.  

15. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  
16. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік. 
17. Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Нагля-

дової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП 
НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24). 

18. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"  
шляхом викладення його в новій редакції.  

 
 
Питання №1: "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №1 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 та є власниками голосуючих акцій    

379 929 439 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 379 929 439 100 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 
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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. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: 
- Волкову Ліну Вікторівну;  
- Ключник Ларису Миколаївну;  
- Ключника Андрія Ігоровича;   
- Копчай Ольгу Борисівну;  
- Любименко Інну Володимирівну; 
- Петько Наталю Юріївну;  
- Сорокіну Вікторію Олександрівну; 
- Чеброву Юлію Петрівну; 
- Юрченко Євгенію Валеріївну.  
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Това-

риства. 
 
Питання №2: "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №2 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 та є власниками голосуючих акцій    

379 929 439 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 379 929 439 100 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
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. 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 

виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або висту-
пу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити 
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, 
отриманих 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 по-
рядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.  

 
Питання №3: "Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2020 рік та 

затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Това-
риства у 2021 році". 

Результати голосування відповідно до Протоколу №3 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного: 
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Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

379 929 439 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 379 048 049 99,77 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 881 390 0,23 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
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 2020 рік. 
2. Роботу Правління Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та 

напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2020 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 технологіч-

них процесів; 
4) розширення продуктового ряду та ринків збуту; 
5) здійснення програми технічної модернізації. 
 
Питання №4: "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 

рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №4 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 та є власниками голосуючих акцій    

379 929 439 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 379 048 049 99,77 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 881 390 0,23 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
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 2020 рік. 
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті 

та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
 

Питання №5: "Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами 
проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту". 

Результати голосування відповідно до Протоколу №5 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного: 
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Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

379 929 439 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 379 048 049 99,77 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 881 390 0,23 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
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 2020 рік. 
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною. 
 
Питання №6. "Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результата-

ми його розгляду". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №6 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 та є власниками голосуючих акцій    

379 929 439 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 379 048 049 99,77 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 881 390 0,23 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
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 Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора)  щодо річної фінансової звітності ПУБ-

ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗА-
ВОД" станом на 31.12.2020 року. 

2. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора)  щодо річної консолідованої  фінансо-
вої звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУ-
БОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2020 року. 

3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності та річної консолідованої 
фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" станом на  31.12.2020 року визнати задовільною та такою, що належним чином 
виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.   

 
Питання №7: "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2020 році". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №7 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного: 
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Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

379 929 439 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 379 048 049 99,77 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 881 390 0,23 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
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 та річну консолідовану 

фінансову звітність Товариства за 2020 рік. 
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. 
 
Питання №8. "Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства".  
Результати голосування відповідно до Протоколу №8 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 та є власниками голосуючих акцій    

379 929 439 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 379 001 612 99,756 

"ПРОТИ" 927 827 0,244 

"УТРИМАЛОСЬ" 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
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:  
Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської 

діяльності у 2020 році. 
 
Питання №9. "Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Това-

риства на 2020 рік". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №9 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 та є власниками голосуючих акцій    

379 929 439 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 379 043 617 99,767 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 885 822 0,233 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 
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Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
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 2021 рік: 
- обсяг реалізації продукції - 366,4 тис. тонн; 
- чистий дохід від реалізації продукції – 12,233 млрд. грн. 
 
Питання №10. "Затвердження на 2021 рік лімітів надання Товариством фінансових та майно-

вих порук по зобов'язанням третіх осіб". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №10 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з десятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів  398 034 226 

 
Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів  
від їх загальної кількості 

"ЗА" 379 046 939 95, 2297 

"ПРОТИ" 881 390 0,2214 

"УТРИМАЛОСЬ" 1 110 0,0003 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте 95,2297% голосів акціонерів від їх загальної кількості. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити на 2021 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зобо-

в'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує еквівалент 1 500 000 000 (один мільярд п’ятсот мільйонів) 
доларів США.  

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 
2021 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2021 року та зберігають чин-
ність протягом 2021 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2021 році. 

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання зобов'язань: 
(i) компаній, що перелічені нижче: 

 ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Украї-
на; 

 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: Ук-
раїна; 

 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: Укра-
їна; 

 ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Україна; 

 ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстраційний номер НЕ 396228, 
країна реєстрації: Кіпр; 



Стор.7 з 11 
 

 

 ІНТЕРПАЙП ІНВЕСТМЕНТС ПЛС (INTERPIPE INVESTMENTS PLC), реєстраційний номер НЕ 

397994, 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), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр; 

 Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.088-4, іденти-
фікаційний 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 Арабські Емірати; 

 ТОВ "ІНТЕРПАЙП–М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М"), реєстраційний номер 1057748391084, країна 
реєстрації: Російська Федерація; 

 ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 
57161-1910-ТОО (ИУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Ка-
захстан. 

(ii) будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент надання 
такої поруки.  

 
Питання №11. "Прийняття рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) для прове-

дення аудиторської перевірки за результатами 2021 та 2022 років". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №11 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 та є власниками голосуючих акцій    

379 929 439 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 379 048 049 99,77 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 881 390 0,23 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-

АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23504528; місцезнаходження: проспект Героїв Сталінграда, 
буд.26, кв.310, м. Київ, 04210) аудитором (аудиторською фірмою) ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" для проведення 
аудиторських перевірок за результатами 2021 та 2022 років. 

2. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження на визначення умов договору, що укладати-
меться з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ",  та 
встановлення розміру оплати його послуг. 

 
Питання №12. "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради То-

вариства". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №12 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з дванадцятого питання порядку денного: 
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Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

379 929 439  

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 379 048 049 99,77 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 881 390 0,23 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
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 Наглядової ради Товариства: 
1. Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW  LIMITED); 
2. Єсаулова Геннадія Олександровича; 
3. Юрченка Ігоря Петровича – незалежного директора; 
4. Морозова Дениса Володимировича; 
5. Трипольського Георгія Олеговича – незалежного директора.  
 
Питання №13. "Обрання членів Наглядової ради Товариства".  
Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу №13 про підсумки кумулятивного го-

лосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з тринадцятого питання порядку денного:  
 

№ з/п Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства 
Кількість голосів,  

отриманих кожним кандидатом 

1. Гарькавий Олександр - представник акціонера КЛВ ЛІМІ-
ТЕД (KLW LIMITED) 

379 002 722 

2. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор 379 002 722 

3. Єсаулов Геннадій Олександрович 379 002 722 

4. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор 379 002 722 

5. Морозов Денис Володимирович 379 022 722 

 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 4 633 585, 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 
 
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:  
1. Гарькавий Олександр - представник акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED). 
2. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор. 
3. Єсаулов Геннадій Олександрович. 
4. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор. 
5. Морозов Денис Володимирович. 
 
Питання №14. "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з чле-

нами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упов-
новажується на підписання договорів з ними".   

Результати голосування відповідно до Протоколу №14 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з чотирнадцятого питання порядку денного: 

 
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

379 929 439 
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Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 379 048 049 99,77 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 881 390 0,23 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
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 Наглядової ради 

Товариства.  
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній 

основі. 
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради То-

вариства. 
 
Питання №15. "Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №15 про підсумки голосування на річних загальних 

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

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

379 929 439 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 243 325 290 64,045 

"ПРОТИ" 881 390 0,232 

"УТРИМАЛОСЬ" 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

135 722 759 35,723 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. 
 
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 "ІНТЕ'РПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісі-
онера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за 2020 рік складає 2 872 791 262,62 
гривні, що становить 15,512% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства 
за 2020 рік.  

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090053 від 26.12.2008 р., укла-
дені 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 2020 рік складає     
3 537 627 181,20 гривень, що становить 19,102% вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності Товариства за 2020 рік.  

3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №ПП 06150289/553150666 
від 08.05.2015 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в 
якості Постачальника, предметом яких є поставка безперервнолитої круглої заготовки для виробництва кі-
льцебандажної продукції і труб та поставка металопродукції, загальна вартість яких за 2020 рік складає               
3 802 814 405,18 гривень, що становить 20,534% вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності Товариства за 2020 рік.  
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Питання №16. "Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП 
НТЗ" за 2020 рік". 

Результати голосування відповідно до Протоколу №16 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з шістнадцятого питання порядку денного: 

 
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

379 929 439 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 379 018 356 99,760 

"ПРОТИ" 29 693 0,008 

"УТРИМАЛОСЬ" 881 390 0,232 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
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 звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 2020 рік. 
 
Питання №17. "Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про вина-

городу членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних 
зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №24)". 

Результати голосування відповідно до Протоколу №17 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з сімнадцятого питання порядку денного: 

 
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

379 929 439 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 379 013 924 99,759 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 915 515 0,241 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
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:  
Визначити за доцільне внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 
року (протокол річних загальних зборів №24). 

 
Питання №18. "Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ"  шляхом викладення його в новій редакції". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №18 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з вісімнадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

379 929 439 
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Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 379 013 924 99,759 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 915 515 0,241 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
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. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", за-

твердженого рішенням річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25 квітня 2019 року (протокол річ-
них загальних зборів №24), 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 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". 


