
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" 20 листопада 2012р. (протокол 

Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" № 3  вiд 20.11.2012р.) були прийняті рiшення про 

дострокове припинення повноважень Карташова Евгена Григоровича як члена і як Голови 

Наглядової ради Товариства за власним бажанням з 19.11.2012р., та  про обрання Голови 

Наглядової ради. 

 
Звiльнено Голову  Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив": 

 

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  7 місяців з 31.03.2011р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

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

Наглядової ради ПАТ "Запорiжвогнетрив" від  20.11.2012р.: 

 
Призначений на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «Запоріжвогнетрив» 

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

комерційний. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

3. Підпис 

 

Особа,  зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації, що  міститься  у 

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

 

Генеральний директор   ПАТ «Запоріжвогнетрив»       Бусько Віктор Михайлович                                             


