
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 

І. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ 
ЗАВОД" 

2. Код за ЄДРПОУ  05393116 
3. Місцезнаходження вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081 
4. Міжміський код, телефон та факс Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50 

Факс (0562) 34-91-08 
5. Електронна поштова адреса  Info@ntrp.interpipe.biz 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації 

www.ntrp.interpipe.biz 

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 
розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до 
вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

 
ІІ. Текст повідомлення 

 
1. Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП 
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту – Товариство, ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП НТЗ") 09 серпня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №574), на підставі 
Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Правління ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП НТЗ" прийнято рішення про припинення повноважень за власним бажанням наступних 
членів Правління Товариства: 
- Хвостова Дениса Володимировича, паспорт серії АК №402087 виданий 22 грудня 1998 року 
Нікопольським МВ УМВС України в Дніпропетровській області. На посаді члена Правління 
перебував з 15 квітня 2014 року по 09 серпня 2018 року. Акціями Товариства не володіє та не має 
непогашеної сдимості за корисливі та посадові злочини; 
- Струс Володимира Мироновича, паспорт серії АЕ №481728 виданий 29 січня 1997 року 
Нікопольським РВ УМВС України в Дніпропетровській області. На посаді члена Правління 
перебував з 11 червня 2015 року по 09 серпня 2018 року. Акціями Товариства не володіє та не має 
непогашеної сдимості за корисливі та посадові злочини; 
- Семешкіна Віталія Івановича, паспорт серії ВС №545812 виданий 23 листопада 2000 року 
Іллічевським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області. На посаді члена Правління 
перебував з 11 червня 2015 року по 09 серпня 2018 року. Акціями Товариства не володіє та не має 
непогашеної сдимості за корисливі та посадові злочини; 
- Малого Івана Анатолійовича, паспорт серії ВЕ №621523 виданий 15 лютого 2002 року 
Приморським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецької області. На посаді члена 
Правління перебував з 09 жовтня 2014 року по 09 серпня 2018 року. Акціями Товариства не володіє 
та не має непогашеної сдимості за корисливі та посадові злочини. 
2. Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 09 серпня 2018 року (протокол засідання Наглядової 
ради №574), на невизначений строк, обрано: 
- членом Правління Товариства Богдана Дмитра Олексійовича, паспорт серії АЕ №919370 виданий 
11 грудня 1997 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 15.04.2013р. по 04.12.2013р. – 
заступник головного інженера з технології - начальник Технічного відділу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; з 
05.12.2013р. по 16.03.2014р. – заступник директора з технології – начальник Технічного відділу ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП НТЗ"; з 17.03.2014р. по 03.11.2014р. - помічник Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП 
НТЗ"; з 03.11.2014р. по 03.02.2015р. – заступник начальника з технології трубопрокатного цеху №5 
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; з 04.02.2015р. по 08.09.2015р. - начальник технічного відділу ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП НТЗ"; з 09.09.2015р. по 31.05.2016р. – керівник напрямку якості та технології 
Управління з якості Служби операційного директора ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 01.06.2016р. по 
теперішній час – директор з якості та технології Служби директора з якості та технології ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП НТЗ". У інших юридичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не володіє та 
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; 
-  членом Правління Товариства Бєсєднова Сергія Вікторовича, паспорт серії АК №132805 виданий 
07 квітня 1998 року Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 29.01.2009р. по 19.02.2013р. – заступник 
головного інженера з технології ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; з 20.02.2013р. по 01.12.2013р. – головний 
інженер ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; з 02.12.2013р.  по 23.01.2014р. – директор з якості та технології 
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; з 24.01.2014р. по 16.03.2014р. – заступник директора з нових видів 
продукції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; з 17.03.2014р. по 25.02.2015р. – заступник директора з технології 
- начальник технічного відділу Служби директора з якості та технології ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; з 
26.02.2015р. по 02.10.2016р. – начальник Трубопрокатного цеху № 5 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; з 
03.10.2016р. по теперішній час – начальник Трубопрокатного цеху № 3 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". У 
інших юридичних особах посад не обіймає. Є власником 3 674 шт. простих іменних акцій 



Товариства, що складає 0,0009185% статутного капіталу Товариства та не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини; 
- членом Правління Товариства Тараненко Сергія Дмитровича, паспорт серії АК №991834 виданий 
16 серпня 2000 року Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 20.10.2011р. по 04.08.2013р. – начальник 
дільниці з обробки (стан 5-12) Цеху нафтогазового сортаменту ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; з 
05.08.2013р. по 23.01.2014р. – заступник начальника цеху (стан 140) Цеху нафтогазового 
сортаменту ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; з 24.01.2014р. по 17.07.2014р. – старший майстер дільниці 
прокату Трубопрокатного цеху 2 ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; з 18.07.2014р.  по 02.10.2016р. – 
начальник Трубопрокатного цеху № 3 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"; з 03.10.2016р. по теперішній час – 
начальник Трубопрокатного цеху № 5 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". У інших юридичних особах посад не 
обіймає. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. 

  
ІІІ. Підпис 

 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
 
 

Тимчасово виконуючий обов'язки 
Голови Правління 

    
С.О.Костенко 

     

10.08.2018 
  М.П.  (дата) 

 
 
 

  


