
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

27.10.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 19-493 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Голова Правління    Тільний С.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 
 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 51200, Дніпропетровська обл., Новомосковськ, Сучкова, 115 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 05393139 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 0569697501, 0569697611 

6. Адреса електронної пошти: 

 Elena.Seredyuk@m.interpipe.biz 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 
 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.nmpp.interpipe.biz/investors

/raskritie_informacii/Osobaya_informac

iya_/ 27.10.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

27.10.2021 припинено 

повноваження 

Голова Наглядової Ради - 

представник акціонера 

IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД 

(INTERPIPE LIMITED) 

Смаль Віра Миколаївна  0 

Зміст інформації: 

Наглядовою Радою Товариства 27 жовтня 2021 року (Протокол засідання Наглядової Ради № 556) на підставі п.9.16 Статуту Товариства та Положення про Наглядову 

раду Товариства прийнято наступне рішення: 

- припинити з 27.10.2021 року повноваження Голови Наглядової ради - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) Смаль Віри Миколаївни, 

якому належить 90,38967% статутного капіталу Товариства. На посаді Голови Наглядової ради Товариства перебувала з 17.11.2020 року по 27.10.2021 року. Частка, якою 

володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

27.10.2021 обрано Голова Наглядової Ради Сова Юлія Миколаївна  0,0000005 

Зміст інформації: 

Наглядовою Радою Товариства 27 жовтня 2021 року (Протокол засідання Наглядової Ради № 556) на підставі п.9.16 Статуту Товариства та Положення про Наглядову 

раду Товариства прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Товариства Сови Юлії Миколаївни. 

Голову Нагладової ради обрано на період повноважень діючого складу Наглядової ради. 

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 07.04.2015 року по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління 

казначейських операцій Фінансово-економічної служби; з 02.06.2015 року по теперішній час - за сумісництвом  ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", начальник 

фінансового відділу. У інших юридичних особах обіймає посади: начальник Управління казначейських операцій Фінансово-економічної служби ТОВ "ІНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА"; за сумісництвом начальник фінансового відділу ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ". Є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства. Частка, якою 

володіє посадова особа в статутному капіталі емітента - 0,0000005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 


