
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
 

1.Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00191885 
3. Місцезнаходження емітента: 69106 м. Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22 

«Б»/1 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (061) 222 - 42 - 01, тел/факс 222 - 42 - 12 
5. Електронна поштова адреса емітента: ocb@zaporozhogneupor.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації:  www. zaporozhogneupor.com 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення 
     

27 квiтня 2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Запорiжвогнетрив" 
(Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Запорiжвогнетрив" вiд 27.04.2016 року) 
було прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства з 30 
квiтня 2016 року. З 30 квiтня 2016 року припиняються повноваження Голови Наглядової ради 
ПАТ "Запорiжвогнетрив" Литовки Вiталiя Анатолiйовича (паспорт серiя АЕ № 610687 виданий 
08.05.1997р. Тернiвським РВ Криворiзького УМВС України в Днiпропетровськiй обл.). 
Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0 % (0 акцiй). 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 13.05.2014р. по 30.04.2016р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 
У зв’язку зi змiнами у складi Наглядової ради, згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2016 року (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ "Запорiжвогнетрив" вiд 27.04.2016 року), з 30 квiтня 2016 року припиняються повноваження 
Члена Наглядової ради Товариства - Заступника Голови Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" 
Архипенко Сергiя Анатолiйовича (паспорт 75 02 541229 виданий 05.06.2002р. УВС 
Металургiйного району м. Челябiнська). 
Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0 % (0 акцiй). 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 25.04.2013р. по 30.04.2016р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 
У зв’язку зi змiнами у складi Наглядової ради, згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2016 року (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ "Запорiжвогнетрив" вiд 27.04.2016 року), з 30 квiтня 2016 року припиняються повноваження 
Члена Наглядової ради Товариства - Секретаря Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" Божко 
Руслана Анатолiйовича (паспорт серiя МЕ № 490844 виданий 09.06.2005р. Шевченкiвським РУ ГУ 
МВС України у мiстi Києвi). 
Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0 % (0 акцiй). 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 25.04.2013р. по 30.04.2016р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 
У зв’язку зi змiнами у складi Наглядової ради, згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2016 року (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ "Запорiжвогнетрив" вiд 27.04.2016 року), з 30 квiтня 2016 року припиняються повноваження 
Члена Наглядової ради Товариства Байди Володимира Володимировича (паспорт серiя СК № 
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249400 виданий 28.06.1996р. мiським вiддiлом № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в 
Київськiй обл.).  
Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0 % (0 акцiй). 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 25.04.2013р. по 30.04.2016р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 
27 квiтня 2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Запорiжвогнетрив" 

(Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Запорiжвогнетрив" вiд 27.04.2016 року), 
було прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства з 01 травня 2016 року. З 
01 травня 2016 року обрано Членом Наглядової ради Товариства (представник акцiонера Metinvest 
B.V.) Риженкова Юрiя Олександровича строком на 3 (три) роки, фiзичною особою не надано згоди 
на розкриття паспортних даних, частка в Статутному капiталi емiтента 0 %, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, iншi посади якi обiймав протягом останнiх 
п’яти рокiв: з 01.03.2010 р. до 23.12.2013 р. виконавчий директор ТОВ «ДТЕК» (iдентифiкацiйний 
код 34225325); з 24.12.2013 р. до теперiшнього часу Генеральний директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ 
ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721). У iнших юридичних особах за сумiсництвом 
обiймає посаду Директора А Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. 
(Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)(реєстрацiйний номер 24321697). 

 
У зв’язку зi змiнами у складi Наглядової ради, згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2016 року (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ "Запорiжвогнетрив" вiд 27.04.2016 року), з 01 травня 2016 року обрано Членом Наглядової 
ради Товариства (представник акцiонера Metinvest B.V.) Погожева Олександра Володимировича 
строком на 3 (три) роки, фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних, частка 
в Статутному капiталi емiтента 0 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, iншi посади якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: з 02.01.2007 р. до 31.12.2009 р. 
Директор з виробництва Череповецького Металургiйного комбiнату (Росiйська Федерацiя); з 
10.12.2010 р. по теперiшнiй час Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ «МЕТIНВЕСТ 
ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721). 

 
У зв’язку зi змiнами у складi Наглядової ради, згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2016 року (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ "Запорiжвогнетрив" вiд 27.04.2016 року), з 01 травня 2016 року обрано Членом Наглядової 
ради Товариства (представник акцiонера Metinvest B.V.) Данкову Юлiю Сергiївну строком на 3 
(три) роки, фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних, частка в 
Статутному капiталi емiтента 0 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, iншi посади якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: з 29.03.2010 р. до 01.06.2015 р. 
Директор по фiнансовому контролю Гiрничодобувного дивiзiону ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» 
(iдентифiкацiйний код 34093721); з 02.06.2015 р. до теперiшнього часу Директор департаменту 
контролiнгу ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721), за сумiсництвом 
в.о. Фiнансового директора ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (iдентифiкацiйний код 34093721). 

 
У зв’язку зi змiнами у складi Наглядової ради, згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2016 року (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ "Запорiжвогнетрив" вiд 27.04.2016 року), з 01 травня 2016 року обрано: Членом Наглядової 
ради Товариства (представник акцiонера Metinvest B.V.) Романову Свiтлану Миколаївну строком 
на 3 (три) роки, фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних, частка в 
Статутному капiталi емiтента 0 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, iншi посади якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: з 01.02.2002 р. до 31.08.2012 р. 
Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та судочинства «Бейкер i Макензi, Сi Ай Ес 
Лiмiтед»; з 03.09.2012 р. до теперiшнього часу Директор з правового забезпечення ТОВ 
«МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721). 

 



У зв’язку зi змiнами у складi Наглядової ради, згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2016 року (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ "Запорiжвогнетрив" вiд 27.04.2016 року), з 01 травня 2016 року обрано Членом Наглядової 
ради Товариства (незалежний директор) Гомана Сергiя Володимировича строком на 3 (три) роки, 
фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних, частка в Статутному капiталi 
емiтента 0 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, iншi посади якi 
обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: з 02.2011 р. ПАТ «ММК iм. IЛЛIЧА» Заступник головного 
iнженера-начальник управлiння безперервних операцiйних полiпшень (iдентифiкацiйний код 
00191129); з 07.2012 р. до теперiшнього часу Директор з технологiї та якостi ПАТ 
"МК"Запорiжсталь" (iдентифiкацiйний код 00191230). 
 
 
   Особлива інформація була розміщена у стрічці новин на сайті www.stockmarket.gov.ua  
28.04.2016р., та опублікована у бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 83   від 29.04.2016р. 
 
    Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  
. 
 

Генеральний директор 
 

 
 

        В.М. Бусько 

 (підпис)  (П.І.Б. керівника)  
 

                                                                                                                                 28.04.2016 р.     
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