
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» 25 лютого 2014р., Протокол № 4 

було прийнято рiшення про подовження виконання Буськом Вiктором Михайловичем 

повноважень виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» до 

01 квiтня 2014 р. (включно). 

Звiльнено в.о. Генерального директора Товариства: 

Звiльнений з посади виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ "Запорiжвогнетрив": 

Бусько Вiктор Михайлович (паспорт ВВ № 352445 виданий 06.03.1998р. Орджонiкiдзевським РВ 

Марiупольського МУУМВС України в Донецькiй обл.) 

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

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 2 мiсяця. 

Рiшення прийнято у зв’язку з закiнченням строку на який було призначено Буська В.М. в.о. 

Генерального директора Товариства (Протоколом засiдання Наглядової ради Товариства вiд 

20.12.2013 р. №23 визначено виконання повноважень в.о. Генерального директора Буськом В.М. 

строком до 28 лютого 2014 р.). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» 25 лютого 2014р., Протокол № 4 

було прийнято рiшення про подовження виконання Буськом Вiктором Михайловичем 

повноважень виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» до 

01 квiтня 2014 р. (включно). 

Призначений в.о. Генерального директора Товариства: 

Призначений виконуючим обов’язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ»: 

Бусько Вiктор Михайлович (паспорт ВВ № 352445 виданий 06.03.1998р. Орджонiкiдзевським РВ 

Марiупольського МУУМВС України в Донецькiй обл.).  

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

Строк, на який призначено особу: до 01 квiтня 2014 року (включно). 

Рiшення про подовження термiну виконання повноважень в.о. Генерального директора Товариства 

прийнято у зв’язку з закiнченням даного термiну на який було призначено Буська В.М. 

(Протоколом засiдання Наглядової ради Товариства вiд 20.12.2013 р. №23 визначено виконання 



повноважень в.о. Генерального директора Буськом В.М. строком до 28 лютого 2014 р.). 

Попереднi посади якi обiймала вказана особа протягом останнiх п’яти рокiв: ВАТ «Харцизький 

трубний завод»: директор iз закупок, директор комерцiйний; ВАТ «МК «Азовсталь»: комерцiйний 

директор; ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ»: Генеральний директор, в.о. Генерального директора. 

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 

В.о.Генерального директора   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
25.02.2014 

(дата) 

 


