
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" 

2. Код за ЄДРПОУ 00191885 

3. Місцезнаходження 
69106, м.Запорiжжя, Пiвнiчне 

шосе/вул.Теплична, буд. 22"Б"/1 

4. Міжміський код, телефон та факс (061)222-42-01 (061)222-42-12 

5. Електронна поштова адреса zoz@zaporozhogneupor.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

zaporozhogneupor.com 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

  

II. Текст повідомлення 

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» 12 травня 2014 р., Протокол № 16 

було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради ПАТ 

«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ».  

Припинено повноваження Голови Наглядової Ради ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» за рiшенням 

Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 12.05.2014 р.: 

Байда Володимир Володимирович 

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: не володiє. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. 

Рiшення прийнято у зв'язку з поданням заяви про складення повноважень Голови Наглядової ради 

Товариства за власним бажанням.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» 12 травня 2014 р., Протокол № 16 

було прийнято рiшення про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ».  

Обраний на посаду Голови Наглядової Ради ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» за рiшенням 

Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 12.05.2014 р. з 13 травня 2014 року: 

Литовка Вiталiй Анатолiйович 

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: не володiє. 

Строк, на який призначено особу: на невизначений термiн. 

Iншi посади якi обiймав протягом своєї дiяльностi: шахта «Першотравнева-2»: розподiльник робiт; 

ЗАТ «ТЕТРОЛИКС»: менеджер з комплектацiї; Криворiзький металургiйний комбiнат 

«Криворiжсталь»: економiст II категорiї, начальник вiддiлу аналiтичних дослiджень, Криворiзький 

металургiйний комбiнат «Криворiжсталь» перетворено у Криворiзький державний гiрничий 



металургiйний комбiнат «Криворiжсталь»: начальник вiддiлу планово-економiчного аналiзу 

планово-економiчного управлiння, заступник начальника планово-економiчного управлiння - 

начальник вiддiлу економiчного аналiзу, заступник начальника планово-економiчного управлiння, 

начальник планово-економiчного управлiння; ЗАТ «Макiївський металургiйний завод»: директор з 

економiки, заступник фiнансового директора – начальник управлiння стратегiї та iнвестицiй, 

фiнансовий директор; ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ»: фiнансовий директор фiнансової служби 

Дивiзiону сталi i прокату, директор з фiнансового контролю управлiння фiнансового контролю 

Металургiйного дивiзiону.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Бусько Вiктор Михайлович 

Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
13.05.2014 

(дата) 

 

 


