
 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої 

для розкриття в загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії.  

 

 

Генеральний директор    Шурма Р.І. 
(посада)  (підпис) 

 

М. П.  

 (прізвище та ініціали керівника) 

25.05.2017 
(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(Зміна складу посадових осіб емітента) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 69008 Запоріжжя Південне шосе, 72 

4. Код за ЄДРПОУ: 00191230 

5. Міжміський код та телефон, факс: (061)218-33-01 (061)218-25-34 

6. Електронна поштова адреса: office@zaporizhstal.com 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення 
про інформацію)  

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії  

 23.05.2017 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у  

№ 97 Бюлетень «Відомості Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку»  

 25.05.2017 

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на 

сторінці 

http://www.zaporizhstal.com

/ru/predpriyatie/informaciya-

dlya-akcionerov/ 

в мережі Інтернет  25.05.2017 

(адреса сторінки) (дата) 

 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

Дата вчинення дії  

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада*  

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)** або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1  2  3  4  5  6  

19.05.2017 Звільнено 
  Головний 

бухгалтер 

Михайська Наталя 

Вікторівна 
  д/н   д/н   0 

Зміст інформації:  

На підставі наказу Генерального директора ПАТ «Запоріжсталь» №452/л від 19.05.2017 р., виданого відповідно до Статуту, звільнено 

Михайську Наталю Вікторівну з 19.05.2017 р. з посади головного бухгалтера ПАТ «Запоріжсталь». 

Особа не надала згоду на розкриття паспортних данних.  

Особа часткою в статутному капіталі емiтента чи пакетом акцій емітента не володіє. 

Зміни у персональному складі відбулися у зв'язку з призначенням Михайської Н.В. на іншу посаду. Особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 8 місяців.  
      

19.05.2017 Призначено 
  Головний 

бухгалтер 

Ампілогова Світлана 

Олегівна 
  д/н   д/н   0 

Зміст інформації:  

На підставі наказу Генерального директора ПАТ «Запоріжсталь» №453/л від 19.05.2017 р., виданого відповідно до Статуту, виконуючою 

обов'язки головного бухгалтера призначено Ампілогову Світлану Олегівну. 

Особа не надала згоду на розкриття паспортних данних.  

Посадова особа часткою в статутному капіталі емiтента чи пакетом акцій емітента не володіє. 

Зміни у персональному складі відбулися у звязку зі звільненням Михайської Н.В. з посади головного бухгалтера. Особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Особу призначено на посаду з 19.05.2017 р. безстроково. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

 08.2011 р. - 01.2013 р. - Начальник контрольно-ревізійного бюро головної бухгалтерії ПАТ «Запоріжсталь»; 

 02.2013 р. - 09.2013 р. - Начальник відділу обліку кредиторської заборгованості головної бухгалтерії ПАТ «Запоріжсталь»; 

 09.2013 р. - 06.2015 р. - Начальник відділу Головної книги і обліку фінансових операцій головної бухгалтерії ПАТ "Запоріжсталь»; 

 06.2015 р. - 09.2015 р. - В.о. заступника головного бухгалтера ПАТ «Запоріжсталь»; 

 09.2015 р. - 05.2017 р. - заступник головного бухгалтера ПАТ «Запоріжсталь». 

 З 01.2017 р. по теперішній час – Ревізор ОР «Союз металургів Запорізької області».  
      

____________ 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду. 

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 


