
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

 «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 
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 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб Товариства: 

На засіданні Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» 15 жовтня 2013р. (протокол 

Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» № 17 від 15.10.2013р.) були прийняті 

рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства Буська В.М. з 15 

жовтня 2013 року у зв’язку з закінченням дії  контракту та призначення виконуючим 

обов’язки Генерального директора Товариства Буська В.М. на термін з 16 жовтня 2013 року 

по 31 грудня 2013 року включно. 

        

 Припинено повноваження Генерального директора Товариства з 15 жовтня 2013р.: 

 

Припинено повноваження Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»:  

Бусько Віктор Михайлович 

Паспорт: серія  ВВ № 352445 виданий 06.03.1998р. Орджонікідзевським РВ Маріупольського 

МУУМВС України в Донецькій обл. 

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

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік з 16.10.2012р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Призначено виконуючим обов’язки Генерального директора Товариства з 16 жовтня 

2013 року по 31 грудня  2013 року включно: 

 

Призначено виконуючим обов’язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»: 

Бусько Віктор Михайлович 

Паспорт: серія ВВ № 352445 виданий 06.03.1998р. Орджонікідзевським РВ Маріупольського 

МУУМВС  України в Донецькій обл. 

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

Строк, на який призначено особу:  з 16 жовтня 2013 року по 31 грудня  2013 року включно. 

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

вальцівник стану гарячого плющення 4 розряду відділення стану 3600 товстолистового цеху, 

майстер на гарячій ділянці робіт ділянки стану товстолистового цеху, 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»: 

директор із закупок, директор комерційний; ВАТ «МК «Азовсталь»: комерційний директор; 

ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»: генеральний директор. 

mailto:ocb@zaporozhogneupor.com


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

3. Підпис  

 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

3.2. 

В.о. Генерального директора 

 

 

 

В.М. Бусько 

 (підпис)  (П.І.Б. керівника)  

   М. П.  
 

(дата)  

 

 


