
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 
ТРУБНИЙ ЗАВОД» 
2. Код за ЄДРПОУ : 05393139.  
3. Місцезнаходження: Україна, 52100, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова,115.  
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 69 75 01; факс: (0569)69 76 11.  
5. Електронна поштова адреса: info@nmpp.interpipe.biz 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www. nmpp.interpipe.biz 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення 
1. Річними Загальними зборами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 
ТРУБНИЙ ЗАВОД» (далі по тексту – Товариство) 23 квітня 2019 року (протокол річних Загальних зборів 
№ 13) у зв’язку із закінченням строку повноважень на посаді членів Наглядової ради, керуючись 
вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства: 
- Храйбе Фадi Зейновича (паспорт 75 2543906, виданий 12.11.2015р. ФМС 77314) - представника 
акціонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED), якому належить 89,2393% статутного капіталу 
Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з 24.04.2018р. до 23.04.2019р. Частка, якою 
володіє посадова особа в статутному капіталі емітента – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має; 
- Морозова Дениса Володимировича, паспорт серії АЕ №016263, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській області 30.06.1995р. На посаді члена Наглядової ради перебував з 
24.04.2018р. до 23.04.2019р. Розмір пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт. Частка, якою володіє 
посадова особа в статутному капіталі емітента – 0,0000005%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має; 
- Брiдні Глiба Ігоровича, паспорт серії КО №914952, виданий Київським РВ у м. Полтаві  УДМС України в 
Полтавській області 29.01.2013р. На посаді члена Наглядової ради перебував з 24.04.2018р. до 
23.04.2019р. Розмір пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт. Частка, якою володіє посадова особа в 
статутному капіталі емітента – 0,0000005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має; 
- Сови Юлії Миколаївни, паспорт серії АМ №156605, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській області 12.12.2000р. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 24.04.2018р. до 
23.04.2019р. Розмір пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт. Частка, якою володіє посадова особа в 
статутному капіталі емітента – 0,0000005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має; 
- Любименко Інни Володимирівни, паспорт серії АМ №345324, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській області 11.07.2001р. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 
24.04.2018р. до 23.04.2019р. Розмір пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт. Частка, якою володіє 
посадова особа в статутному капіталі емітента – 0,0000005%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має; 
- Трегуба Олега Євгеновича, паспорт серії АК №306605, виданий Нікопольським МВ  УМВС України в 
Дніпропетровській області 01.10.1998р. На посаді члена Наглядової ради перебував з 24.04.2018р. до 
23.04.2019р. Розмір пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт. Частка, якою володіє посадова особа в 
статутному капіталі емітента – 0,0000005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має; 
- Кисилевського Дмитра Давидовича, паспорт серії СО №298692, виданий Ленінградським РУ ГУ  МВС 
України в місті Києві 04.01.2000р. На посаді члена Наглядової ради перебував з 24.04.2018р. до 
23.04.2019р. Розмір пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт. Частка, якою володіє посадова особа в 
статутному капіталі емітента – 0,0000005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 
 
2. Річними Загальними зборами  23 квітня 2019 року (протокол річних Загальних зборів № 13) строком  на 
три роки обрано: 
- Членом Наглядової ради Товариства – акціонера Кисилевського Дмитра Давидовича, паспорт серії СО 
№298692, виданий Ленінградським РУ ГУ  МВС України в місті Києві 04.01.2000р. Інші посади, які обіймав 
Кисилевський Д.Д. протягом останніх п’яти років: з 01.03.2011р. по 02.08.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА", начальник Управління корпоративних відносин; з 03.08.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ 
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з корпоративних відносин Служби корпоративних відносин; з 
01.02.2012 р. по теперішній час - за сумісництвом -ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ, начальник відділу 
корпоративних відносин. Розмір пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт. Частка, якою володіє 
посадова особа в статутному капіталі емітента – 0,0000005%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.               
- Членом Наглядової ради Товариства Храйбе Фадi Зейновича (паспорт 75 2543906, виданий 
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12.11.2015р. ФМС 77314) - представника акціонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED), якому 
належить 89,2393% статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п’яти років: з 20.05.2013р. - по 31.03.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  комерційний 
директор;  з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Iнвестицiйна компанія "АРГО", старший віце-президент з 
суднобудування та промислових активів; з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордiк Ярдс", генеральний 
директор;  з 20.01.2017р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. У інших 
юридичних особах обіймає посади: Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; член Ради 
Директорів, головний виконавчий директор "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED); директор НОРЗ 
АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.); Голова Наглядової ради ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера  "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED); Голова 
Наглядової ради АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" - представник акціонера  "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" 
(INTERPIPE LIMITED); голова Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ". Частка, якою володіє 
посадова особа в статутному капіталі емітента – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має; 
-  Членом Наглядової ради Товариства – акціонера Морозова Дениса Володимировича, паспорт серії АЕ 
№016263, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 30.06.1995р. Інші 
посади, які обіймав Морозов Д.В. протягом останніх п’яти років: з 23.07.2013р. по теперiшнiй час - ТОВ 
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор; з 03.02.2014р. по теперiшнiй час за сумісництвом радник з питань 
фінансової політики ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ". У інших юридичних особах обіймає наступні 
посади: член Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; член Наглядової ради ПрАТ 
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" – представник акціонера ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"; член Ради 
Директорів ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA); член Ради Директорів КЛВ-ВІЛКО СА 
(KLW-WHEELCO SA); член Консультативної Ради ВАЛЮРЕК НІКО ТЬЮБ ХОЛДИНГ ГмбХ. Розмір пакета 
акцій, які належать цій особі – 1 шт. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента 
– 0,0000005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
- Членом Наглядової ради Товариства – акціонера Брiдню Глiба Iгоровича, паспорт серії КО №914952, 
виданий Київським РВ у м. Полтаві  УДМС України в Полтавській області 29.01.2013р. Інші посади, які 
обіймав Брідня Г.І. протягом останніх п’яти років: з 25.04.2014р. по 10.01.2017р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА", начальник вiддiлу контроллiнгу продажів Управління аналітики та планування Служби 
продажів;  з 11.01.2017р. по 28.02.2017р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу контроллiнгу 
продажів Управління аналітики та планування Служби по продуктам i ресурсам;  з 01.03.2017р. по 
теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління по роботі iз зовнiшнiми 
органiзацiями Фiнансово-економiчної служби. У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член 
Наглядової ради АТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ"; член Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ";  
член Наглядової ради ТОВ "НВЦ "ЯКIСТЬ". Розмір пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт. Частка, 
якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента – 0,0000005%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.                                                                      
- Членом Наглядової ради Товариства – акціонера Сову Юлію Миколаївну, паспорт серії АМ №156605, 
виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 12.12.2000р.  Протягом 
останніх п’яти років займала наступні посади: з 04.08.2014 р. по 06.04.2015 р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА", керівник проекту Фінансового управління;  з 07.04.2015 р. по теперiшнiй час - ТОВ 
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління казначейських операцій Фiнансово-економiчної служби; з 
02.06.2015 р. по теперiшнiй час - за сумісництвом ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", начальник фінансового 
вiддiлу. Розмір пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт. Частка, якою володіє посадова особа в 
статутному капіталі емітента – 0,0000005%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 
- Членом Наглядової ради Товариства – акціонера Любименко Інну Володимирівну, паспорт серії АМ 
№345324, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 11.07.2001р. Інші 
посади, які обіймала Любименко І.В. протягом останніх п’яти років: з 01.10.2013 р. по 01.04.2015 р. - ТОВ 
"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з правових питань; з 02.04.2015р. по 09.01.2017 р. - 
ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління з правових питань Служби економічної безпеки; з 
10.01.2017 р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з правових питань Управління з 
правових питань; з 02.04.2015 р. по теперiшнiй час - за сумісництвом - ТОВ "IНТЕРПАЙП 
МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з правових питань Управління з правових питань Служби 
економічної безпеки.   У інших юридичних особах обіймає наступні посади: член Наглядової ради ТОВ 
"МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ"; член Наглядової ради ТОВ "НВЦ "ЯКIСТЬ". Розмір пакета акцій, які належать цій 
особі – 1 шт., що становить в гривневому еквіваленті 0,25 грн. Частка, якою володіє посадова особа в 
статутному капіталі емітента – 0,0000005%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 
- Членом Наглядової ради Товариства – акціонера Трегуба Олега Євгеновича, паспорт серії АК 
№306605, виданий Нікопольським МВ  УМВС України в Дніпропетровській області 01.10.1998р. Інші 
посади, які обіймав Трегуб О.Є. протягом останніх п’яти років: з 03.10.2011р. по 30.06.2015р. – ТОВ 
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу економічної безпеки Управління економічної безпеки; з 
01.07.2015р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", з 01.07.2015р. по 21.10.2018 р. - ТОВ 
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу економічної безпеки Служби економічної безпеки; з 



22.10.2018р. по 08.01.2019 р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", керівник проекту відділу з оптимізації 
діяльності Служби управління персоналом; з 09.01.2019р. по теперішній час -ТОВ "ІНТЕРПАЙП 
УКРАЇНА", заступник директора з економічної безпеки (м. Дніпро) управління економічної безпеки Служби 
економічної безпеки; з 23.10.2018 р. по теперішній час за сумісництвом директор з безпеки Служби 
директора з безпеки ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Розмір пакета акцій, які належать цій особі – 1 шт. Частка, 
якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента – 0,0000005%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 
 
3. Річними Загальними зборами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 
ТРУБНИЙ ЗАВОД» (далі по тексту – Товариство) 23 квітня 2019 року (протокол річних Загальних зборів 
№ 13) у зв’язку із подачею заяви про звільнення за власним бажанням члена Ревізійної комісії Шевцової 
Н.Ю., керуючись вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Положенням про ревізійну 
комісію АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», прийнято рішення про припинення повноважень наступних членів 
Ревізійної комісії Товариства: 
- Масюк Ірини Геннадіївни, паспорт серії АН №455706, виданий Новомосковським МВ УМВС України в 
Дніпропетровській області 10 березня 2006 р. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 
24.04.2018р. до 23.04.2019р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента – 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.     
- Спільніченко Вікторії Вікторівни, паспорт серії АМ №366612,  виданий Новомосковським МВ УМВС 
України в Дніпропетровській області 18.04.2001р. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 
24.04.2018р. до 23.04.2019р. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі – 2816 шт., що 
становить в гривневому еквіваленті 704 грн. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капiталi 
емітента – 0,0014085%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.    
- Шевцової Наталії Юхимівни,  паспорт серії АЕ №124652,  виданий Новомосковським МВ УМВС України 
в Дніпропетровській області 09.12.1995р. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 24.04.2018р. до 
23.04.2019р. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі – 2600 шт., що становить в гривневому 
еквіваленті 650 грн. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капiталi емітента – 0,0013%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.    
 
4. Річними Загальними зборами Товариства 23 квітня 2019 р. (протокол річних Загальних зборів № 13) 
строком на три роки обрано: 
- Членом  Ревізійної комісії Товариства Спільніченко Вікторію Вікторівну, паспорт серії АМ №366612,  
виданий Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 18.04.2001р. Інші посади, які 
обіймала Спільніченко В.В. протягом останніх п’яти років: з 01.06.2009 р. по 04.03.2015 р. -  інженер 1 
категорії бюро цивільної оборони та режимних заходів служби економічної безпеки ПАТ "IНТЕРПАЙП 
НМТЗ";  з 05.03.2015 року - до 08.03.2016 р. - спецiалiст бюро цивільної оборони та режимних заходів 
служби економічної безпеки ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"; з 09.03.2016 р. -  до 22.12.2017 р. - спецiалiст 
групи кадрового адмiнiстрування та органiзацiйного управління Управління персоналом ПАТ 
"IНТЕРПАЙП НМТЗ"; з 22.12.2017 р.- по теперiшнiй час - фахівець групи екологічної безпеки служби 
промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ". Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі – 2816 шт. Частка, якою володіє посадова особа в 
статутному капiталi емітента – 0,0014085%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.  
-  Членом  Ревізійної комісії Товариства  Масюк Ірину Геннадіївну, паспорт серії АН №455706, виданий 
Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 10 березня 2006 р. Інші посади, які 
обіймала Масюк І.Г. протягом останніх п’яти років: з 01.06.2009р.– по 11.05.2014р. начальник бюро 
податкового обліку та прогнозування головної бухгалтерії ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» ; з 12.05.2014 р.- по 
02.07.2017р. - начальник бюро роботи з постачальниками та покупцями головної бухгалтерії ПАТ 
«ІНТЕРПАЙП НМТЗ»; з 03.07.2017 р. по теперішній час - провідний спеціаліст з податкового обліку та 
проектної діяльності головної бухгалтерії АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ». Частка, якою володіє посадова особа 
в статутному капіталі емітента – 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.     
- Членом  Ревізійної комісії Товариства  Кушнір Ганну Олександрівну, паспорт №001053226, орган, що 
видав 1235, дата видачі: 06 жовтня 2017 року. Інші посади, які обіймала Кушнір Г.О. протягом останніх 
п’яти років: з 17.06.2013р.по 31.03.2015р. – економіст економічного відділу Фінансово – економічної 
служби ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», з 01.04.2015р. по 07.07.2017р. – економіст Фінансово – економічної 
служби ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»; з 10.07.2017р. по 08.06.2018р. – економіст відділу по роботі зі 
зварними трубами Економічного управління Фінансово-економічної служби ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; 
з 11.06.2018р. по теперішній час – провідний економіст з бюджетування відділу по роботі зі зварними 
трубами Економічного управління Фінансово – економічної служби ТОВ «ІНТЕРПАЙ УКРАЇНА». Частка, 
якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента – 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.  
 
5. Ревізійною комісією Товариства  23 квітня 2019 року (протокол засідання Ревізійної комісії №12), на 
підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства прийнято рішення про обрання 
Головою Ревізійної комісії Товариства Масюк Ірину Геннадіївну, паспорт серії АН №455706, виданий 



Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 10 березня 2006 р. Інші посади, які 
обіймала Масюк І.Г. протягом останніх п’яти років: з 01.06.2009р. – по 11.05.2014р. начальник бюро 
податкового обліку та прогнозування головної бухгалтерії ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» ; з 12.05.2014 р.- по 
02.07.2017р. - начальник бюро роботи з постачальниками та покупцями головної бухгалтерії ПАТ 
«ІНТЕРПАЙП НМТЗ» ; з 03.07.2017 р. по теперішній час - провідний спеціаліст з податкового обліку та 
проектної діяльності головної бухгалтерії АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ». Частка, якою володіє посадова особа 
в статутному капіталі емітента – 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.     
 
 

ІІІ. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
 
 
2. Голова Правління                                                                                    Ю.М. Антипов 
                                                           (підпис )                                      (ініціали та прізвище керівника) 
 
                                    М.П.                                                                               23.04.2019р. 
                                                                                                                              (дата)  
 

 
 
 
 
Голова Правління                                                                                            Ю.М. Антипов 


