
 

 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

Повне найменування емітента: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ІНТЕРПАЙП 
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".  
Організаційно-правова форма (за КОПФГ- 231): ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05393139.Місцезнаходження:51200, Україна, 
Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115.  
Міжміський код, телефон та факс емітента:(05693) 4-23-01; (05693) 4-23-92. Електронна поштова 
адреса емітента: info@nmpp.interpipe.biz Адреса сторінки в Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації:  немає.  
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

Зміст інформації:  
Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ “ІНТЕРПАЙП НМТЗ” 05.04.2011 року (протокол 

№1 від 05.04.2011 року) у зв’язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради 
відкликано з посади члена Наглядової ради Товариства Чернявського Олександра 
Геннадійовича, паспорт серії СН №896781, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місіті 
Києві 11 вересня 1998 року. На посаді члена Наглядової ради перебував з 10.04.2008 року до 
05.04.2011 року. Акціями Товариства володіє. % в СК Товариства становить 0,00667.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ “ІНТЕРПАЙП НМТЗ” 05.04.2011 року (протокол 
№1 від 05.04.2011 року) у зв’язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради 
відкликано з посади члена Наглядової ради Товариства акціонера компанію "INTERPIPE 
LIMITED” в особі представника Храйбе Фаді Зейновича. Паспорт 63 №0711103, виданий УВД-897 
01 грудня 2006 року. На посаді члена Наглядової ради перебував з 10.04.2008 року до 
05.04.2011 року. Храйбе Ф.З. акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. "INTERPIPE LIMITED” володіє 87,6415 % статутного 
(складеного) капіталу Товариства. Реєстраційний номер юридичної особи: НЕ 170535. 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ “ІНТЕРПАЙП НМТЗ” 05.04.2011 року (протокол 
№1 від 05.04.2011 року) відкликано із складу Правління ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» Звоненка 
Руслана Миколайовича у зв’язку із звільненням його за п.1 ст.38 КЗпП України. На посаді члена 
Правління перебував з 10.04.2008 року до 05.04.2011 року. Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ “ІНТЕРПАЙП НМТЗ” 05.04.2011 року (протокол 
№1 від 05.04.2011 року) обрано членом Наглядової ради строком на три роки Чернявського 
Олександра Геннадійовича, паспорт серії СН №896781, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС 
України в місті Києві 11 вересня 1998 року. На даний час обіймає посаду заступника  директора з 
фінансів та економіки ТОВ "ІНТЕРПАЙП  МЕНЕДЖМЕНТ» (м.Дніпропетровськ), члена Ради 
Директорів, Головного виконавчого директора СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД (STEEL.ONE LIMITED) (Кіпр). 
Перебуває на посаді члена Наглядової ради ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (м. Нікополь 
Дніпропетровської обл.), члена Наглядової ради ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (м. Дніпропетровськ),  
члена Наглядової ради ТОВ НВЦ «ЯКІСТЬ» (м.Дніпропетровськ), члена Наглядової ради ВАТ 
«Дніпровтормет» (м. Дніпропетровськ). Чернявський О.Г. володіє 0,00667статутного (складеного) 
капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ “ІНТЕРПАЙП НМТЗ” 05.04.2011 року (протокол 
№1 від 05.04.2011 року) обрано членом Наглядової ради строком на три роки акціонера 
компанію "INTERPIPE LIMITED” в особі представника Слюсарева Олексія Юрійовича, паспорт 
серії АЕ 211263, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 
27.02.1996р. Обіймає посади директора ТОВ „ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА”, заступника директора з 
виробничо-консалтінгових питань ТОВ "ІНТЕРПАЙП  МЕНЕДЖМЕНТ", (м. Дніпропетровськ). 
Перебуває на посаді Голови Наглядової ради ТОВ  „ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ” (м. Нікополь, 
Дніпропетровська обл.), Голови Наглядової ради ВАТ «Дніпровтормет» (м.Дніпропетровськ). 
Акціями Товариства не володіє. Слюсарев О.Ю. непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.  

"INTERPIPE LIMITED” володіє 87,6415 % статутного (складеного) капіталу Товариства. 
Реєстраційний номер юридичної особи: НЕ 170535. 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ “ІНТЕРПАЙП НМТЗ” 05.04.2011 року (протокол 
№1 від 05.04.2011 року) обрано членом Правління Товариства Віщеню Валентина Валерійовича,   
паспорт АЕ 498540, виданий 17.03.1997 р. Амур - Нижньодніпровським  РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй області. 



Обіймає посаду директора з управління персоналом ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ». До 
призначення протягом останнiх 5 років обіймав посади: фахівець Управління з інвестицій та 
розвитку Трубної дирекції, фахівець Служби стратегічного розвитку, інвестицій та оптимізації 
бізнесу, менеджер проекту Управління оптимізації бізнесу Служби стратегічного розвитку, 
інвестицій та оптимізації бізнесу, менеджер проекту Відділу оптимізації виробництва та сервісних 
функцій Служби виробничо-закупівельної діяльності ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ» 
(м.Дніпропетровськ), начальник Управління збуту та транспортної логістики, начальник відділу по 
оплаті праці ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (м.Дніпропетровськ), виконуючий обов’язки директора з 
управління персоналом, директор з управління персоналом ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ». До дати 
обрання посадовою особою згідно чинного законодавства не був. Акціями емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

          Нового члена Правління обрано на строк до наступних чергових загальних зборів 
акціонерів. Якщо наступними черговими загальними зборами акціонерів не розглядатиметься 
питання про відкликання Голови Правління та членів Правління, або не буде прийнято рішення 
про їх відкликання, строк їх повноважень вважається продовженим до наступних чергових 
загальних зборів акціонерів. Загальний термін перебування на посадах голови Правління та 
членів Правління не обмежується.  
         Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.                                                                                      
Голова Правління                                                                      Антипов Юрій Миколайович. 

 

 

Голова Правління                                                                               Ю.М.Антипов 
 

 


