
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 засіданні Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" 16 жовтня 2012р. (протокол 

Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" № 1  вiд 16.10.2012р.) були прийняті рiшення про 

обрання Голови Наглядової ради, (прийняття на роботу у Товариство) призначення  

Генерального директора Товариства. 

         
Призначений на посаду Голови Наглядової Ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" за рішенням 

Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив"  від 16.10.2012р.: 

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 Генерального директора ПАТ «Запоріжвогнетрив» за рішенням 

Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив"  від 16.10.2012р.: 

mailto:ocb@zaporozhogneupor.com


Бусько Віктор Михайлович 

Паспорт серія ВВ № 352445 виданий «06» березня 1998р.  Орджонікідзевським РВ 

Маріупольського МУ УМВС  України в Донецькій обл. 

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

Строк, на який призначено особу: 1 рік. 

Інші посади які обіймав протягом своєї діяльності: металургійний комбінат «Азовсталь» м. 

Маріуполь: товстолистовий цех вальцівник стану гарячого плющення 4 розряду відділення 

стану 3600, майстер цеху на гарячій ділянці робіт ділянки стану, помічник генерального 

директора, начальник управління підтримки клієнтів; ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»: 

менеджер відділу планування та контролю дирекції зі стратегії; ВАТ «Макіївський 

металургійний завод»: начальник тендерної служби; ВАТ «Харцизький трубний завод» м. 

Харцизьк Донецької обл.: директор із закупок, директор комерційний; ВАТ «МК 

«Азовсталь»: комерційний директор. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

 

 

 

 


