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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". 
 
Голова загальних зборів Товариства повідомив учасникам зборів про те, що кворум для проведення 

річних загальних зборів Товариства наявний та про те, що     
 

ЗБОРИ ОГОЛОШУЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ. 
 
Голова загальних зборів Товариства проінформував 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 2015 рік та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році. 
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Това-
риства у 2015 році. 

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2016 рік. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. 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.  

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.  
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
14. 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.  

15. Затвердження на 2016 рік лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобо-
в'язанням третіх осіб.  

16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. 
17. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій 

редакції. 
 
Голова загальних зборів Товариства надав роз'яснення щодо питань, пов'язаних із забезпеченням 

проведення голосування на річних загальних зборах, а саме: 
- проінформував 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;  

- довів 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, винесе-
них на голосування. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до по-
рядку денного;  

- звернув увагу учасників зборів на те, що голосування на загальних зборах Товариства з питань по-
рядку 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 товариства" та 
затверджена Наглядовою радою 08 квітня 2016 року (протокол засідання Наглядової ради від 08.04.2016р. 
№483); 

- звернув увагу учасників зборів на те, що обрання членів Наглядової ради Товариства (10 питання 
порядку денного) та обрання членів Ревізійної комісії Товариства (13 питання порядку денного) здійснюєть-
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ся в порядку кумулятивного голосування та повідомив, що голосування з цих питань буде проведено з вико-
ристанням бюлетенів для кумулятивного голосування, які учасники зборів отримали при реєстрації. Форма і 
текст бюлетенів для кумулятивного голосування відповідає вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні 
товариства" та затверджена Наглядовою радою 14 квітня 2016 року (протокол засідання Наглядової ради 
від 14.04.2016р. №484); 

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

- проінформував про те, що після обрання річними загальними зборами Товариства членів лічильної 
комісії підрахунок голосів з 2-го по 17-е питання порядку денного буде здійснювати лічильна комісія; 

- довів до відома учасників зборів інформацію про те, що згідно п.6.3. розділу 6 Положення про зага-
льні 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 запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.  
 
Питання №1: "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Єгорова І.В. про обрання членів лічильної комісії, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень. Голова загальних зборів Товариства довів до відома 
учасників зборів інформацію про те, що для надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення пі-
драхунку голосів під час голосувань на річних загальних зборах Товариства, а також для вирішення інших 
питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, необхідно 
обрати лічильну комісію.     

Далі голова загальних зборів Товариства запропонував обрати членами лічильної комісії наступних 
осіб: Волкову Л.В., Жарікову А.Ю., Ключник Л.М., Ключника А.І., Мороз В.В., Мачуліну І.В., Петько Н.Ю., Са-
пунову І.П., Штанько А.В. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загаль-
них 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 надав 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 375 773 146 

 
"За" - 375 773 100 голосів, що складає 99,99999 % 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" - 46 голосів, що складає 0,00001 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

- 0 голосів, що складає 0 % 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: 
- Волкову Ліну Вікторівну; 
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- Жарікову Анну Юріївну;  
- Ключник Ларису Миколаївну; 
- Ключника Андрія Ігоровича; 
- Мороз Вікторію Валеріївну; 
- Мачуліну Ірину Вікторівну; 
- Петько Наталю Юріївну; 
- 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 надав слово члену лічильної комісії Петько Наталі Юріївні, 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 – Петько Наталю Юріївну. 
2. Обрати секретарем лічильної комісії – Ключник Ларису Миколаївну. 
 
Головою зборів Товариства запропоновано Протокол №1 засідання лічильної комісії від 19.04.2016 

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 надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю. для надання 
роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням про-
ведення голосування на загальних зборах Товариства. Петько Н.Ю. роз'яснила порядок голосування, про- 
інформувала, 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.  

 

Питання №2: "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Єгорова 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 прокоментував лише окремі, найважливіші, положення порядку проведення загальних зборів Товари-
ства.  

 
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 надав 

слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"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 375 773 146 

 
"За" - 375 773 100 голосів, що складає 99,99999 % 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" - 46 голосів, що складає 0,00001 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

 
- 

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

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: "Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2015 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності 
Товариства у 2016 році". 

СЛУХАЛИ: Доповідь директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В., який виступив зі Звітом Пра-
вління Товариства про результати діяльності за 2015 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 23 квітня 2015 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 відповідно до встановлених планів Товариство повинно було відвантажи-
ти в 2015 році 290,8 тис.т. готової продукції, при цьому фактично було відвантажено 276,1 тис.т. Збитки від 
звичайної діяльності до оподаткування склали 921 млн. грн., при цьому за 2014 рік Товариство отримало 
збиток у розмірі 1 мрд.203 млн. грн. У підсумку, з урахуванням сплати податку на прибуток від звичайної ді-
яльності та додаткового доходу, отриманого за рахунок збільшення активів, сума чистих збитків за 2015 рік 
склала 809,7 млн. грн. 

У своїй доповіді Кузьменко С.В. надав детальний аналіз виконання завдань, що були поставлені на 
загальних зборах Товариства, які відбулися 23.04.2015 року, а також зазначив, що в 2015 році закінчено ре-
алізацію наступних великих проектів:  

1) встановлення верстату VMC-1300 в ремонтно-механічному цеху; 
2) модернізацію токарно-карусельного верстату КС 1124 в колесопрокатному цеху; 
3) модернізацію блочно-модульної котельні для підігріву ємностей машин закалювання в колесопро-

катному цеху; 
4) модернізацію системи гарячого водопостачання в центральній заводській лабораторії, трубопро-

катному цеху №3, трубопрокатному цеху №4, залізничному цеху, центральній лабораторії метрології, тепло-
силовому цеху, цеху ремонту металургійного обладнання, цеху контролю випробувальних приладів і авто-
матики.  

Доповідач проінформував, що в цілому, за звітний 2015 рік освоєно 333,2 млн.грн. капітальних вкла-
день, з яких основну частку займає модернізація діючого устаткування у розмірі 306,7 млн.грн.  

На закінчення доповіді Кузьменко С.В. висловив впевненість в тому, що Правління і колектив Това-
риства здатні досягти поставлених цілей на 2016 рік за рахунок відданості ідеям безперервного поліпшення 
ключових виробничих показників і зростання якості продукції, що випускається. 

 
За результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік голова загальних зборів запропо-

нував затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2015 рік, роботу Правління Това-
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риства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів та визначити основні напрями діяльності Товариства у 2016 році. 

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

про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення осно-
вних напрямів діяльності Товариства у 2016 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 надав 

слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"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 375 773 146 

 
"За" - 375 773 037 голосів, що складає 99,99997 % 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" - 109 голосів, що складає 0,00003 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

 
- 

0 голосів, що складає 0 % 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 2015 рік. 
2. Роботу Правління Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та 

напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2016 році визначити: 
1) виконання бюджету витрат на 2016 рік; 
2) досягнення зростання продуктивності праці на 10% порівняно з фактом 2015 року; 
3) зниження фактичного рівня залишків оборотних коштів на 20% порівняно з фактом 2015 року; 
4) підвищення задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції та технологічних 

процесів: 
- зниження рівня загального відбракування на 10% порівняно з результатами роботи за 2015 рік; 
-  зниження рівня рекламацій на 10% порівняно з результатами роботи за 2015 рік; 
- зниження витрат металу на 4% у порівнянні з результатами роботи за 2015 рік. 

5) розробку і впровадження програми заходів щодо виконання вимог стандарту ISO 9001:2015; 
6) освоєння виробництва: 

- не менше 18 нових видів трубної продукції; 
- не менше 16 нових видів залізничної продукції. 

7) реалізацію проектів: 
-  по модернізації ділянок термічної обробки ТПЦ№3  та ТПЦ№4; 
- по модернізації ділянки обробки ТПЦ №4; 
- по колесопрокатному цеху. 

8) подальше вдосконалення функціонування Системи управління якістю, Системи охорони навко-
лишнього середовища та охорони праці. 

 
Питання №4: "Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 

2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту". 
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СЛУХАЛИ: Директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В., який виступив зі Звітом Наглядової 
ради Товариства про результати діяльності за 2015 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 запропонував затвердити 

звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік та визнати роботу Наглядової ради 
Товариства у 2015 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і по-
ложенням його установчих документів.  

 
На голосування винесене четверте питання порядку денного "Затвердження звіту Наглядової ради 

Товариства про результати діяльності за 2015 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 надав 

слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"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 375 773 146  

 
"За" - 375 773 100 голосів, що складає 99,99999 % 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" - 46 голосів, що складає 0,00001 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

 
- 

0 голосів, що складає 0 % 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 2015 рік. 
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 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 2015 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 

СЛУХАЛИ: Начальника економічного відділу Смірнова О.Ю., який виступив зі Звітом Ревізійної комі-
сії Товариства за результатами проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2015 рік. Виступаючий довів до відома учасників зборів інформацію про те, що перевірка фінансово-
господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 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. 
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Зокрема, чистий дохід від реалізації продукції за 2015 рік склав 5 714 501 тис.грн., собівартість реалізованої 
продукції - 4 483 327 тис.грн., інші операційні доходи - 5 270 276 тис.грн., адміністративні витрати – 210 095 
тис.грн., витрати на збут - 504 532 тис.грн. та інші операційні витрати - 6 270 933 тис.грн. Фінансовий резуль-
тат від операційної діяльності є збитковим і складає 484 110 тис.грн. Фінансові витрати склали 489 465 
тис.грн. Таким чином, за 2015-й рік Товариством отримано чистий збиток у розмірі 809 727 тис.грн.  

За результатами вивчення різних сторін роботи Товариства в 2015 році Ревізійною комісією були 
зроблені наступні висновки: 

У 2015 році обсяг відвантаження готової продукції зменшився порівняно з 2014 роком до 276,1 тис.т, 
що складає 67% від об'єму відвантажень 2014 року. Погіршення попиту на внутрішньому і зовнішніх ринках 
вплинуло на відвантаженні трубної та колісної продукції. Відвантаження труб зменшилася на 110,3 тис.т по-
рівняно з 2014 роком і склало 176,5 тис.т. Відвантаження коліс і бандажів в 2015 році склало 96,2 тис.т. (77% 
від об'єму відвантажень 2014 року). Відвантаження коліс на ринки далекого зарубіжжя збільшились на 49%. 

Відвантаження залізничних осей і колісних пар збільшилось на 2,5 тис.т. у порівняння до 2014 року 
та склало 2,7 тис.т.  

Серед позитивних моментів діяльності підприємства можна виділити відмінну роботу з відшкодуван-
ня дебетового ПДВ. Сума відшкодування дебетового ПДВ у 2015 році склала 389 722 тис.грн. 

Ревізійною комісією була відзначена відмінна робота Товариства з освоєння нових видів продукції: в 
ТПЦ №3, ТПЦ №4 і ТПЦ №5 виготовлено 6 267,3 тонн нових типорозмірів труб. Крім того, виконано ряд ро-
біт, які не мають прямого стосунку до освоєння нових видів, але дозволили знизити собівартість продукції 
(наприклад, відновлення технології прокату на різних гребенях валків ТПА-200 трубопрокатного цеху №3), 
підвищити якість труб (впровадження технології водопроточних оправок розкатних станів на ТПА -140 тру-
бопрокатного цеху №5). Розроблено 25 нових конструкцій коліс, 3 конструкції осей і 2 конструкції колісних 
пар. Триває будівництво ділянки виробництва залізничних осей і колісних пар. Велику увагу приділено енер-
гоефективності: закінчена реалізація проекту з модернізації систем гарячого водопостачання та опалення. 

На закінчення доповіді виступаючий зазначив, що Ревізійна комісія пропонує Правлінню продовжу-
вати розвивати напрями, за якими позначилися позитивні тенденції.   

 
За результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства голова загальних зборів запропонував 

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 рік та роботу Ревізійної комісії Товариства в 2015 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 2015 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 надав 

слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"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 375 773 146 

 
"За" - 375 773 037 голосів, що складає 99,99997 % 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" - 109 голосів, що складає 0,00003 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

 
- 

0 голосів, що складає 0 % 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 звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2015 році визнати задовільною. 
 
Питання №6: "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2015 році". 
СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про річний звіт Товариства та 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. Кузьменко С.В. повідомив, що чис-
тий дохід Товариства від реалізації продукції за 2015 рік склав 5 млрд. 716 млн.грн., собівартість реалізова-
ної продукції - 4 млрд. 483 млн.грн. В результаті, від звичайної діяльності до оподаткування Товариство 
отримало збиток у сумі 921 млн.грн. Сума збитків після сплати податків та додаткового доходу, отриманого 
за рахунок збільшення активів (переоцінка основних засобів), склала 809,7 млн.грн. Одночасно доповідач 
зазначив, що в 2014 році збиток до оподаткування склав 1 млрд. 203 млн.грн., а чистий збиток – 1 млрд. 021 
млн.грн., що свідчить про підвищення 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. 957 млн. грн. та їх вартість склала 10 млрд. 835 млн.грн. 
При цьому власний капітал Товариства зменшився на 811 млн. грн. за рахунок зменшення нерозподіленого 
прибутку. Це пов'язано зі значним зростанням курсу валют в минулому році. Зобов'язання Товариства на 
кінець 2015 року збільшились на 43%  і склали 9 млрд. 224 млн.грн. Основна частка - це поточні зобов'язан-
ня – 5 млрд. 983 млн.грн.   

У висновку доповідач проінформував, що дані форм фінансової звітності, а також результати фінан-
сово-господарської діяльності Товариства свідчать, що 2015 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 запропонував затвердити річний звіт Товариства, 

у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік та результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2015 році.  

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

та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 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 надав 

слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"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 375 773 146 

 
"За" - 375 773 037 голосів, що складає 99,99997 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 63 голосів, що складає 0,00002 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 46 голосів, що складає 0,00001 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

 
- 

0 голосів, що складає 0 % 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." 
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РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік. 
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. 
 
Питання №7. "Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства".  
СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В., який повідомив що збитки від 

звичайної діяльності до оподаткування склали 921 млн.грн. У порівнянні з 2014 роком сума збитку знижена 
на 282 млн.грн. Основним фактором, завдяки якому досягнуто зниження збитків, є впровадження комплексу 
заходів, спрямованих на зниження витрат на виробництво. Незважаючи на це, після сплати податку на при-
буток від звичайної діяльності і додаткового доходу, отриманого за рахунок збільшення активів, сума чистих 
збитків за 2015 рік склала 809,7 млн.грн. Виступаючий запропонував не затверджувати порядок розподілу 
прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році 
отримано збиток у розмірі 809 727 тис.грн. Збитки 2015 року у розмірі 809 727 тис. грн. покрити у відповідно-
сті 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.  
 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
 
Для оголошення результатів голосування з сьомого питання порядку денного голова зборів надав 

слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"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 375 773 146  

 
"За" - 375 765 755 голосів, що складає 99,99803 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 63 голосів, що складає 0,00002 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 7 328 голосів, що складає 0,00195 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

 
- 

0 голосів, що складає 0 % 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 2015 році отримано збиток у розмірі 809 727 тис. грн. 
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків: 
- збитки 2015 року у розмірі 809 727 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства. 
 
Питання №8. "Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Това-

риства на 2016 рік". 
СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про основні показники фінансо-

во – господарської діяльності Товариства на 2016 рік. Кузьменко С.В. повідомив учасникам зборів, що, в ці-
лому, Товариство планує виробити та реалізувати в 2016 році не менш 297,8 тис. тонн готової продукції, при 
цьому чистий дохід Товариства в 2016 році повинен скласти не менш 5,6 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. 
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За результатами виступу запропоновано затвердити основні показники фінансово-господарської ді-
яльності Товариства на 2016 рік. 

 
На голосування винесене восьме питання порядку денного "Затвердження основних показників фі-

нансово-господарської діяльності Товариства на 2016 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 надав 

слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"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 375 773 146 

 
"За" - 375 773 100 голосів, що складає 99,99999 % 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" - 46 голосів, що складає 0,00001 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

 
- 

0 голосів, що складає 0 % 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:  
Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2016 рік: 
- обсяг реалізації продукції – 297,8 тис. тонн; 
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції – 5,6 млрд.грн. 
 
Питання №9. "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради То-

вариства". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Єгорова І.В. про припинення повноважень членів 

Наглядової ради Товариства. Єгоров І.В. повідомив, що річними загальними зборами Товариства, які відбу-
лися 17 квітня 2014 року, був сформований повний кількісний склад Наглядової ради шляхом кумулятивного 
голосування.  

У зв’язку з поданою "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) заявою про припинення повнова-
жень члена Наглядової ради Товариства за власним бажанням виникла необхідність припинити повнова-
ження всіх членів Наглядової ради Товариства. 

Керуючись положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку обрання та при-
пинення повноважень членів Наглядової ради Товариства голова загальних зборів запропонував припинити 
повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме Розенберга О.І., Лихоманова А.А., Морозова 
Д.В., "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), Любименко І.В., "САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" 
(SALEKS INVESTMENTS LIMITED) та Воротинцевої Г.В. 

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

вноважень членів Наглядової ради 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 надав 

слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з дев'ятого питання порядку денного: 
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Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 375 773 146  

 
"За" - 375 773 035 голосів, що складає 99,99997 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 65 голосів, що складає 0,00002 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 46 голосів, що складає 0,00001 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

 
- 

0 голосів, що складає 0 % 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 Наглядової ради Товариства: 
1. Розенберга Олега Ігоровича; 
2. Лихоманова Андрія Анатолійовича; 
3. Морозова Дениса Володимировича; 
4. "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED); 
5. Любименко Інни Володимирівни; 
6. "САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED); 
7. Воротинцевої Ганни Володимирівни. 
 
Голова загальних зборів Товариства Єгоров І.В. надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю. 

для надання роз'яснень щодо порядку кумулятивного голосування з 10-го та 13-го питань порядку денного.  
Голова лічильної комісії Петько Н.Ю. роз'яснила:  
"1. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів Наглядової ради та 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.  
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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 Наглядової ради та члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Наглядова 
рада та Ревізійна комісія Товариства вважається сформованими виключно за умови обрання повного кількі-
сного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування." 

 
Питання №10. "Обрання членів Наглядової ради Товариства".  
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Єгорова І.В. про обрання членів Наглядової ради 

Товариства. Єгоров І.В. повідомив, що на підставі статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" акці-
онер, який є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства, вніс пропозицію щодо кандидатів до 
складу Наглядової ради Товариства. Відповідно до чинного законодавства України Наглядова рада Товари-
ства розглянула надану пропозицію та прийняла рішення про включення до переліку кандидатів у члени На-
глядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" наступних осіб: Розенберга О.І., Морозова Д.В., Палія М.О.,  Єсауло-
ва Г.О.,  Ткаченко Н.М., Лонгобардо М.,  Почекай М.В. 

Єгоров І.В. повідомив, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного го-
лосування, а також що одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.   

Одночасно виступаючий зазначив, що у бюлетені для кумулятивного голосування №10 міститься 
перелік кандидатів у члени Наглядової ради 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 Наглядової ради Това-

риства". Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства міститься у бюлетені для кумулятивного 
голосування №10.  

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

слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"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 Наглядової ради Товариства Кількість голосів, поданих 
ЗА кандидата 

1. Розенберг Олег Ігорович 375 745 982 

2. Морозов Денис Володимирович  375 753 903 

3. Палій Максим Орестович  375 753 411 

4. Єсаулов Геннадій Олександрович 375 916 073 

5. Ткаченко Наталія Миколаївна 375 753 763 

6. Лонгобардо Мауро 375 736 018 

7. Почекай Марина Віталіївна 375 748 784 

 
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:  
1. Єсаулов Геннадій Олександрович; 
2. Морозов Денис Володимирович; 
3. Ткаченко Наталія Миколаївна; 
4. Палій Максим Орестович; 
5. Почекай Марина Віталіївна; 
6. Розенберг Олег Ігорович; 
7. Лонгобардо Мауро. 
 
Питання №11. "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".   

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Єгорова І.В. про умови цивільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. У своєму виступі Єгоров І.В. зазначив, 
що чинним законодавством встановлено, що Товариство зобов'язане укласти цивільно-правовий чи трудо-
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вий договір (контракт) з обраним членом Наглядової ради Товариства та ознайомив учасників зборів з осно-
вними умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. 

Єгоров І.В. повідомив, що договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою 
уповноваженою загальними зборами особою і запропонував затвердити умови цивільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Голову Правління Товари-
ства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства. 

  
На голосування винесене одинадцяте питання порядку денного "Затвердження умов цивільно-

правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 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 

надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"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 375 773 146 

 
"За" - 375 773 037 голосів, що складає 99,99997 % 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" - 109 голосів, що складає 0,00003 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

 
- 

0 голосів, що складає 0 % 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 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 №12. "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії То-
вариства". 

СЛУХАЛИ: Начальника економічного відділу Смірнова О.Ю. про припинення повноважень членів 
Ревізійної комісії Товариства. Смірнов О.Ю. повідомив, що річними загальними зборами Товариства, які від-
булися 23 квітня 2015 року, був сформований повний кількісний склад Ревізійної комісії шляхом кумулятив-
ного голосування. 

У зв’язку з поданою Шмунком Дмитром Володимировичем заявою про припинення повноважень 
члена Ревізійної комісії Товариства за власним бажанням, виникла необхідність припинити повноваження 
всіх членів Ревізійної комісії Товариства. 

Керуючись положеннями Статуту Товариства та Положенням про Ревізійну комісію Товариства що-
до порядку обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства виступаючий запропо-
нував припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", Шмунка Д.В. та Бочановської Ж.В.  
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На голосування винесене дванадцяте питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення 
повноважень членів Ревізійної комісії Товариства" та проект рішення з цього питання, який міститься в Бю-
летені для голосування №12. 

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

надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"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 375 773 146 

 
"За" - 375 773 100 голосів, що складає 99,99999 % 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" - 46 голосів, що складає 0,00001 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

 
- 

0 голосів, що складає 0 % 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. 
 
Питання №13. "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства".  
СЛУХАЛИ: Начальника економічного відділу Смірнова О.Ю. про обрання членів Ревізійної комісії 

Товариства. Смірнов О.Ю. 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 То-
вариства розглянула надану пропозицію та прийняла рішення про включення до переліку кандидатів у чле-
ни Ревізійної комісії ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" наступних осіб: Житченко В.В., Бочановську Ж.В., Рогачевського 
І.О.   

Смірнов О.Ю. повідомив, що обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного 
голосування, а також що одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово.   

Одночасно виступаючий зазначив, що у бюлетені для кумулятивного голосування №13 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 тринадцяте питання порядку денного "Обрання членів Ревізійної комісії 

Товариства". Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства міститься у бюлетені для кумулятив-
ного голосування №13.  

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

дав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних 

загальних зборах з підрахунку голосів з тринадцятого питання порядку денного: 
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№ з/п Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства Кількість голосів, 
поданих ЗА кандидата 

1. Житченко Валентин Володимирович 375 773 796 

2. Бочановська Жанна Вячеславівна 375 777 667 

3. Рогачевський Іван Олександрович 375 766 711 

 
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є:  
1. Бочановська Жанна Вячеславівна; 
2. Житченко Валентин Володимирович; 
3. Рогачевський Іван Олександрович. 
 
Питання №14. "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з чле-

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

СЛУХАЛИ: Начальника економічного відділу Смірнова О.Ю. 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 Смірнов О.Ю. зазначив, що 
чинним законодавством встановлено, що Товариство зобов'язане укласти цивільно-правовий чи трудовий 
договір (контракт) з обраним членом Ревізійної комісії Товариства та ознайомив учасників зборів з основни-
ми умовами договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. 

Смірнов О.Ю. повідомив, що договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою 
уповноваженою загальними зборами особою і запропонував затвердити умови цивільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та уповноважити Голову Правління Товари-
ства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства. 

  
На голосування винесене чотирнадцяте 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 №14. 

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

надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу 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 375 773 146 

 
"За" - 375 771 637 голосів, що складає 99,9996 % 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" - 1 509 голосів, що складає 0,0004 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

 
- 

0 голосів, що складає 0 % 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії 

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

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

 
Питання №15. "Затвердження на 2016 рік лімітів надання Товариством фінансових або май-

нових порук по зобов'язанням третіх осіб". 
СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В. про затвердження на 2016 рік 

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

- затвердити на 2016 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, що 
не перевищує 2 600 000 000 гривень; 

- затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 2016 
році. Поруки, надані до 1 січня 2016 року та які діють протягом 2016 року, не повинні враховуватись при роз-
рахунку використання ліміту порук у 2016 році; 

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

 
На голосування винесене п'ятнадцяте питання порядку денного "Затвердження на 2016 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 №15.  

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

надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу 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 375 773 146 

 
"За" - 375 747 645 голосів, що складає 99,99321 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 23 580 голосів, що складає 0,00628 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 1 921 голосів, що складає 0,00051 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

 
- 

0 голосів, що складає 0 % 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 2016 рік ліміт надання Товариством порук по зобов'язанням третіх осіб у розмірі, 

що не перевищує 2 600 000 000 гривень. 
2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 

2016 році. Поруки, надані до 1 січня 2016 року та які діють протягом 2016 року, не повинні враховуватись 
при розрахунку використання ліміту порук у 2016 році. 

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

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; 
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; 
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; 
- ПрАТ "НРЗ";  
- ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"; 
- ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"; 
- ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"; 
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- 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". 
 
Питання №16. "Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товарист-

вом". 
СЛУХАЛИ: Виступ директора з фінансів та економіки Кузьменко С.В., який повідомив, що у Товарис-

тва протягом здійснення поточної господарської діяльності може виникнути потреба у вчиненні значних пра-
вочинів. 

Оскільки чинне законодавство України надало право загальним зборам приймати рішення про попе-
реднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення, Кузьменко С.В. запропонував: 

- надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 
19.04.2016р. до 19.04.2017р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 10 і 
більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звіт-
ності Товариства за 2015 рік;  

- надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 
19.04.2016р. до 19.04.2017р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і 
більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. 

Характер правочинів та їх гранична сукупна вартість наведені у проекті рішення з шістнадцятого пи-
тання порядку денного. 

  
Голова загальних зборів Товариства Єгоров І.В. довів до відома учасників зборів інформацію про те, 

що залежно від граничної сукупної вартості значних правочинів повинні застосовуватися відповідні поло-
ження  Закону України "Про акціонерні товариства": 

- рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є 
предметом такого правочину, становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів  за 
даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю го-
лосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього пи-
тання акцій; 

- рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є 
предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх 
загальної кількості.  

Одночасно голова загальних зборів Товариства повідомив, що для проведення голосування з цього 
питання порядку денного слід використовувати два бюлетені для голосування, а саме: бюлетень №16, в 
якому зазначена перша частина запропонованого проекту рішення, та бюлетень №17, в якому зазначена 
друга частина запропонованого проекту рішення. 

 
На голосування винесене шістнадцяте питання порядку денного "Попереднє схвалення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством" та проект рішення з цього питання, який оголосив виступа-
ючий та який міститься в Бюлетені для голосування №16 та Бюлетені для голосування №17.  

 
Лічильній комісії запропоновано здійснити підрахунок голосів. 
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Для оголошення результатів голосування по першій частині проекту рішення з шістнадцятого питан-

ня порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів по першій частині проекту рішення з шістнадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 375 773 146 

 
"За" - 375 748 034 голосів, що складає 99,99332 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Проти" - 23 538 голосів, що складає 0,00626 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах 
"Утрималось" - 1 574 голосів, що складає 0,00042 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

 
- 

0 голосів, що складає 0 % 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. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 

19.04.2016р. до 19.04.2017р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 10 і 
більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звіт-
ності Товариства за 2015 рік: 

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не по-
винна перевищувати 5 410 000 тис.грн.;  

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати 5 410 000 тис.грн.;  

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 
тис.грн.; 

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забез-
печення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не по-
винна перевищувати 5 410 000 тис.грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань 
та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.; 

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочи-
ну не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних дого-
ворів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кож-
ного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів заста-
ви та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, 
вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 410 000 тис.грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо 
виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищува-
ти 5 410 000 тис.грн. 

При цьому, гранична сукупна вартість кожного  з  таких  правочинів,  не  може  перевищувати 
5 410 000 тис.грн.  

 
Для оголошення результатів голосування по другій частині проекту рішення з шістнадцятого питання 

порядку денного голова зборів надав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів по другій частині проекту рішення з шістнадцятого питання порядку денного: 
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Загальна кількість голосів акціонерів 397 676 643 

 
"За" - 375 748 034 голосів, що складає 94,4858 % голосів акціонерів від їх загальної кіль-

кості 
"Проти" - 23 538 голосів, що складає 0,0059 % голосів акціонерів від їх загальної кіль-

кості 
"Утрималось" - 1 574 голосів, що складає 0,0004 % голосів акціонерів від їх загальної кіль-

кості 
"Не прийняло участі у голо-
суванні" 

 
- 

0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кіль-
кості 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що визнано недійсними                                                             

 
- 

0 голосів,  що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кіль-
кості 

Кількість голосів в бюлете-
нях, що не враховано 

- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кіль-
кості 

 
Рішення прийняте 94,4858% голосів акціонерів від їх загальної кількості.  
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 
2. Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 

19.04.2016р. до 19.04.2017р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і 
більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік: 

- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не по-
винна перевищувати 6 500 000 тис.грн.;  

- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати 6 500 000 тис.грн.;   

- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 
6 500 000 тис.грн.; 

- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забез-
печення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не по-
винна перевищувати 6 500 000 тис.грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань 
та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.; 

- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочи-
ну не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.; 

- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних дого-
ворів (договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кож-
ного правочину не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.;  

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів заста-
ви та/або іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, 
вартість кожного правочину не повинна перевищувати 6 500 000 тис.грн.; 

- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо 
виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищува-
ти 6 500 000 тис.грн. 

При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 
6 500 000 тис.грн.  

 
Питання №17. "Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції". 
СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Товариства Єгорова І.В. про внесення змін до Положення про 

загальні збори Товариства. Виступаючий проінформував учасників зборів про те, що зміни до Положення 
про загальні збори Товариства будуть внесені шляхом доповнення пункту 9.8. Положення новими додатко-
вими абзацами наступного змісту: 

"Бюлетень для голосування засвідчується уповноваженою Наглядовою радою особою. У разі скли-
кання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку, передбаченому п.3.7. цього Поло-
ження, – уповноваженою особою акціонерів, які цього вимагають.  

Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання уповноваженою особою. До скла-
ду підпису входять: особистий підпис уповноваженої особи та його розшифрування з зазначенням прі-
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звища та ініціалів. Підпис уповноваженої особи на бюлетені для голосування скріплюється печаткою То-
вариства.  

У разі якщо бюлетень для голосування, що засвідчується, викладений на двох або більше аркушах, 
сторінки бюлетеня нумеруються та кожен аркуш підписується уповноваженою особою та скріплюється 
печаткою Товариства."  

 
На голосування винесене сімнадцяте питання порядку денного "Внесення змін до Положення про за-

гальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції" та проект рішення з цього питання, який 
міститься в Бюлетені для голосування №18.  

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

дав слово голові лічильної комісії Петько Н.Ю.: 
"Результати голосування відповідно до Протоколу 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 375 773 146 

 
"За" - 375 773 100 голосів, що складає 99,99999 % 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" - 46 голосів, що складає 0,00001 % голосів акціонерів, які зареєструвались 

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

 
- 

0 голосів, що складає 0 % 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. Внести зміни до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій реда-

кції та затвердити їх. 
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення 

про загальні збори Товариства.                    
 
В процесі роботи загальних зборів до секретаря загальних зборів Товариства надійшли записки з 

переліком питань від наступних учасників зборів: Рябцева М.П. (реєстраційний номер 5) та Першиної Т.І. 
(реєстраційний номер 18). Директор з фінансів та економіки Кузьменко С.В. надав учасникам зборів відпові-
дні роз’яснення. 

 
Голова загальних зборів повідомив про те, що всі питання порядку денного річних загальних зборів 

Товариства розглянуті, порядок денний вичерпано, з усіх питань порядку денного проведено голосування і 
прийняті відповідні рішення та оголосив, що  

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"   

ОГОЛОШУЮТЬСЯ ЗАКРИТИМИ 
 
 
Закінчення зборів о 14.30 год. 
 
 
 
Додається:  






