
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 

 
1.Загальні відомості 

 

1.1. ПАТ «Запоріжвогнетрив». 

1.2. Публічне акціонерне товариство 

1.3. Код ЄДРПОУ 00191885 

1.4. 69106 м.Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22 «Б»/1 

1.5. тел.: (061) 222 -42 -01, тел/факс 222 -42 -12 

1.6. адреса електронної пошти: ocb@zaporozhogneupor.com 

1.7. www.Zaporozhogneupor.com 

1.8. Інформація про зміну  складу посадових осіб. 

 

2. Текст повідомлення 

1. Відомості про зміну складу посадових осіб Товариства: 

   
   На позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "Запорiжвогнетрив" 15 жовтня 2012р. 

(протокол  позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Запорiжвогнетрив" № 19 вiд 

15.10.2012р.) були прийняті рiшення про відкликання та припинення повноважень 

Генерального директора, членів (виконавчого органу) Дирекції, членів Наглядової ради та 

членів Ревізійної комісії Товариства, про обрання членів Наглядової ради. 

         
 Звiльнено Генерального директора та членів виконавчого органу Товариства: 

 

Звiльнений з посади: Генеральний директор ПАТ "Запорiжвогнетрив" 

Малишев Iгор Петрович 

Паспорт серiя СА № 620709 виданий 02.12.1997р. Жовтневим РВ УМВС України в 

Запорiзькiй обл. 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0,4523% (26417акцій). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 14 рокiв з 05.03.1998р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Замiсть звiльненої особи на посаду  Генерального директора нікого не обрано.     

 

Звiльнений з посади члена Дирекції ПАТ "Запорiжвогнетрив":   

Головний бухгалтер Кулакова Iнна Володимирiвна 

Паспорт серiя СВ № 201042 виданий 12.02.1996р. Заводським РВ УМВС України в 

Запорiзькiй обл. 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0.0014% (82 акції). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 14 рокiв з 23.04.1998р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Замiсть звiльненої особи на посаду  члена Дирекції нікого не обрано.  

 

Звiльнений з посади члена Дирекції ПАТ "Запорiжвогнетрив":  Директор з виробництва і 

збуту  Федосєєв Володимир Петрович 

Паспорт серiя СА № 318729 виданий 27.11.1996р. Заводським РВ УМВС України в 

Запорiзькiй обл. 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0.0021% (120 акцій). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 14 рокiв з 23.04.1998р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Замiсть звiльненої особи на посаду члена Дирекції нікого не обрано. 
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Звiльнений з посади члена Дирекції ПАТ "Запорiжвогнетрив": Директор з економiки 

Костенко Тетяна Дмитрiвна 

Паспорт серiя СВ № 144849 виданий 14.12.1999р. Заводським РВ УМВС України в 

Запорiзькiй обл. 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0.0029% (172 акції). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 14 рокiв з 23.04.1998р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Замiсть звiльненої особи на посаду члена Дирекції нікого не обрано. 

 

Звiльнений з посади члена Дирекції ПАТ "Запорiжвогнетрив": Директор з технiчних питань 

та охорони працi - уповноважений по якостi 

Троян Валерiй Данилович.  

Паспорт серiя СА № 346072 виданий 12.02.1997р.  Заводським РВ УМВС України в 

Запорiзькiй обл. 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0,0017% (99 акцiй). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 14 рокiв з 23.04.1998р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Замiсть звiльненої особи на посаду члена Дирекції нiкого не обрано. 

 

Звiльнено Голову та членів Наглядової ради Товариства: 

 

Звiльнений з посади  Голови Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" 

Карташов Євген Григорович. 

Паспорт серiя СВ №109000  виданий 26.10.1999р. Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в 

Запорiзький обл. 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0,00002% (1 акцiя). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 1 рік з 31.03.2011р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

   
Звiльнений з посади члена Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив":  Заступник Голови 

Наглядової ради  

Середюк Сергiй Iванович. 

Паспорт серія  МЕ № 082812 виданий  23.04.2004р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. 

Києвi. 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0,00017% (10 акцiй). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 8 років з 23.04.2004р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Звiльнений з посади члена Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив": голова комітету -

заступник Голови Наглядової ради з розвитку виробництва та новим технологіям  

Заславський Олександр Володимирович. 

Паспорт серія  АЕ № 794897 виданий 28.08.1997р. Жовтневим РВ УМВС УКраїни в 

Запорiзькiй обл. 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0,00014% (8 акцiй). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 7 років з 18.03.2005р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Звiльнений з посади члена Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" 

Ашихмiн Валерiй Дмитрович 

Паспорт серія  СА № 429625 виданий 03.04.1997р. Заводським РВ УМВС України в 

Запорiзькiй обл. 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0,00002% (1 акцiя). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 5 років з 26.12.2007р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Звiльнений з посади члена Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" 



Корнiєнко Володимир Анатолiйович 

Паспорт серія  СА № 082507 виданий 17.11.1995р. Заводським РВ УМВС УКраїни в 

Запорiзькiй обл. 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0,0002% (10 акцiй). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 2 роки з 08.10.2010р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Звiльнений з посади члена Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" 

Ковальов Олександр Володимирович 

Паспорт серія  СВ № 263749 виданий 05.10.2000р. Шевченкiвським РВ УМВС України в 

Запорiзькiй обл 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0,00002% (1 акцiя). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посад 2 роки з (23.04.2010р.). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Звiльнений з посади члена Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" 

Циганков Євген Олександрович 

Паспорт серія  СА № 309602 виданий 12.11.1996р. Жовтневим РВ УМВС України в 

Запорiзькiй обл 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0,00002% (1 акцiя). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 2 роки з 23.04.2010р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Звiльнений з посади члена Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" 

Сукiясов Юрiй Самсонович 

Паспорт серія  СН № 211439 виданий 11.07.1996р. Залiзничиним РУ ГУ МВС України в м. 

Києвi 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0,0002% (10 акцiй). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 8 років з 23.04.2004р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Звiльнено Голову та членів Ревізійної комісії Товариства: 

 

Звiльнений з посади Головаи Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiжвогнетрив" 

Леонтьєв Андрiй Валентинович 

Паспорт серія  СА № 453248 виданий 06.05.1997р. Хортицьким РВ УМВС України в 

Запорiзькiй обл 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0,0002% (10 акцiй). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 2 роки з 23.04.2010р. а на посаді члена 

Ревізійної комісії 6 років з 23.04.2004р по 23.04.2010р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Замiсть звiльненої особи на посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначено.  

 

Звiльнений з посади члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiжвогнетрив"  

Топузлієва Ірина Миколаївна 

Паспорт серія  СА № 961518 виданий 04.03.1999р. Шевченківським РВ УМВС України в 

Запорiзькiй обл 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0,00002% (1 акцiя). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 5 років з 26.12.2007р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Замiсть звiльненої особи на посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначено.  

 

Звiльнений з посади члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiжвогнетрив"  

Коротенко Юлія Віталіївна 

Паспорт серія  НК № 912004  виданий 15.06.2001р. Прилуцьким РВ УМВС України в 

Чернігівській обл. 



Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0,00002% (1 акцiя). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 2 роки з 23.04.2010р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Замiсть звiльненої особи на посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначено.  

    

 Згідно прийнятого рішення на позачергових Загальних зборах акціонерів 15 жовтня 

2012 року кількість членів Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив"становить 5 осіб: 

 

Призначений на посаду члена Наглядової Ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" з 16.10. 2012р. за 

рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Запорiжвогнетрив"  від 

15.10.2012р.: 

Карташов Євген Григорович 

Паспорт серія СВ № 109000 виданий 26.10.1999р. Орджонікідзевським РВ УМВС України в 

Запорізькій обл. 

Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 1 акція (0,00001%). 

Строк, на який призначено особу: 3 роки. 

Інші посади які обіймав протягом своєї діяльності: трест «Запоріжалюмінбуд»: механік, 

старший інженер управлiння механiзованих робiт; батарея управління в/ч 44208: 

обчислювач, заступник командира взводу; Запорізький  обком ЛКСМ України:  iнструктор 

вiддiлу пропаганди i культурно-масової роботи,  заступник завiдуючого вiддiлом пропаганди 

культурно-масової роботи, завiдуючий вiддiлом пропаганди культурно-масової роботи;   

Запорізький обком Компартії України:  iнструктор вiддiлу пропаганди i агiтацiї,  заступник 

завідуючого сектором масово-політичної роботи відділу пропаганди і агітації, аспiрант 

Академiї громадських наук при ЦК КПРС, консультант-методiст будинку політосвіти,  

iнструктор вiддiлу органiзацiйно-партiйної роботи, заступник завiдуючого вiддiлом-

завiдуючий сектором масово-полiтичної роботи вiддiлу пропаганди i агiтацiї, перший 

секретар Орджонікідзевського райкому Компартії України, завiдуючий вiддiлом пропаганди 

i агiтацiї,  завiдуючий iдеологiчним вiддiлом; Запорізька обласна Рада народних депутатів: 

заступник голови виконкому, заступник голови; комбінат «Запоріжсталь»:  заступник 

генерального директора-директор зовнiшньоекономiчної фiрми, заступник представника 

правлiння з питань маркетiнгу та комерцiйним питанням;  голова Запорізької обласної  

державної адмiнiстрацiї; Надзвичайний i Повноважений посол України в Республіці 

Казахстан; голова Запорізької державної адмiнiстрацiї; Запорізький мiський голова. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

Призначений на посаду члена Наглядової Ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" з 16.10.2012р. за 

рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Запорiжвогнетрив"  від 

15.10.2012р.: 

Божко Руслан Анатолійович 

Паспорт серія    МЕ № 490844, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 

09.06.2005р.        

Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: не володіє 

Строк, на який призначено особу: 3 роки. 

Інші посади які обіймав протягом своєї діяльності: ТОВ «Прайсуотерхаус Куперс»:  аудитор 

1 категорії,  аудитор 2 категорії, аудитор 3 категорії,   старший  аудитор 1 категорії, старший 

аудитор 3 категорії; Спільне Українсько-Кіпрське підприємство «Делойт енд Туш 

Юкрейніан Сервісез Компани» у формі АТЗТ: менеджер відділ консалтингу;  ТОВ 

«МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»: менеджер підрозділу внутрішнього контролю, начальник відділу 

корпоративних фінансів фінансової дирекції, заступник фінансового директора Дивізіону 

сталі та прокату,  керівник групи проектів Дивізіону сталі та прокату; ВАТ «Запоріжсталь»:  

заступник фінансового директора,  фінансовий директор. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

Призначений на посаду члена Наглядової Ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" з 16.10.2012р. за 

рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Запорiжвогнетрив"  від 

15.10.2012р.: 



Байда Володимир Володимирович 

Паспорт СК № 249400, виданий міським відділом № 2 Білоцерківського МУГУ МВС 

України в Київській обл. 28.06.1996р. 

Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: не володіє 

Строк, на який призначено особу: 3 роки. 

Інші посади які обіймав протягом своєї діяльності: ТОВ «Проктер енд Гембл Україна»: 

фахівець відділу логістики, консультант відділу логістики;  ЗАТ «Макіївський металургійний 

завод»: начальник відділу закупівель матеріально-технічних ресурсів тендерної служби; ТОВ 

«Метінвест Холдинг»: начальник управління постачання дирекції з постачання Дивізіону 

сталі та прокату; ТОВ «Промислово-фінансова компанія «Прометей»: генеральний директор, 

ТОВ «ПФК «Прометей» перейменовано в ТОВ «Метінвест – Ресурс»; ВАТ «Запоріжсталь»: 

директор комерційний. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

Призначений на посаду члена Наглядової Ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" з 16.10.2012р. за 

рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Запорiжвогнетрив"  від 

15.10.2012р.: 

Литовка Віталій Анатолійович 

Паспорт НЕ № 610687, виданий Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в 

Дніпропетровській обл. 08.05.1997р. 

Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: не володіє 

Строк, на який призначено особу: 3 роки. 

Інші посади які обіймав протягом своєї діяльності: шахта «Першотравнева-2»:  розподільник 

робіт; ЗАТ «ТЕТРОЛИКС»: менеджер з комплектації; Криворізький металургійний комбінат 

«Криворіжсталь»: економіст ІІ категорії, начальник відділу  аналітичних досліджень,  

Криворізький металургійний комбінат «Криворіжсталь» перетворено у Криворізький 

державний гірничий металургійний комбінат «Криворіжсталь»: начальник відділу планово-

економічного  аналізу планово-економічного управління, заступник начальника планово-

економічного управління - начальник відділу економічного аналізу, заступник начальника 

планово-економічного управління, начальник планово-економічного управління; ЗАТ 

«Макіївський металургійний завод»:  директор з економіки, заступник фінансового 

директора – начальник управління стратегії та інвестицій,  фінансовий директор; ТОВ 

«МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»:  фінансовий директор  фінансової служби Дивізіону сталі і 

прокату,  директор з фінансового контролю управління фінансового контролю 

Металургійного дивізіону.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

 

Призначений на посаду члена Наглядової Ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" з 16.10.2012р. за 

рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Запорiжвогнетрив"  від 

15.10.2012р.: 

Архипенко Сергій Анатолійович 

Паспорт № 75 02 541229, виданий УВС Металургійного району м. Челябинська,  05.06.2002р,  

код підрозділу 742-045 
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: не володіє 

Строк, на який призначено особу: 3 роки. 

Інші посади які обіймав протягом своєї діяльності:  Челябінський металургійний комбінат: 

слюсар-ремонтник металургійного обладнання електрометалургійного цеху № 2; АТ 

«Мечел»: інженер з розгляду запитів інофарм бюро вивчення ринку; інженр з обліку і 

плануванню перевезень транспортного бюро відділу експорту управління 

зовнішньоекономічних звязків; АТ «Мечел» перетворено у  ВАТ «Мечел» 

Челябметкомбінат: інженер з експорту якісних сталей бюро експорту спеціальних сталей 

відділу експортно-імпортних операцій, інженер 1 категорії бюро маркетингу якісних сталей 

відділу експорту якісних сталей управління зовнішньоекономічних зв’язків служби 

маркетинга та збуту, начальник бюро аналізу і планування відділу кон’юнктури зовнішнього 

ринку Управління зовнішньоекономічних зв’язків, начальник бюро аналізу і планування 



відділу кон’юнктури зовнішнього ринку Управління зовнішньоекономічних зв’язків служби 

збуту, начальник  бюро аналізу і  планування  відділу кон’юнктури зовнішнього ринку 

Управління зовнішньоекономічних зв’язків служби збуту, начальник бюро планування 

відділу кон’юнктури зовнішнього ринку Управління зовнішньоекономічних зв’язків служби  

збуту, заступник начальника відділу планування і завантаження-начальник бюро 

завантаження управління організації збуту служби збуту, заступник начальника відділу 

планування і завантаження управління організації збуту служби збуту Управління комбінату, 

начальник відділу планування завантаження Управління організації збуту служби збуту 

Управління комбінату; ВАТ «Мечел» перетворено у ВАТ «ЧМК»; заступник начальника 

відділу планування і завантаження управління організації збуту служби збуту управління 

комбінату, начальник відділу планування і завантаження управління організації збуту 

служби збуту управління комбінату; ВАТ «Єнакіївський металургійний завод»: заступник 

комерційного директора, комерційний директор; ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»: 

начальник служби постачання Дирекції з оперативного управління та забезпечення Дивізіону 

сталі та прокату, Директор з закупівель департаменту закупівель Металургійного дивізіону, 

директор з постачання дивізіону сталі і прокату.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 


