
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність та достовірність 
 Інформації, що розкрита відповідно до вимог  
Положення про розкриття інформації емітентами  
цінних паперів 

Голова 
правлiння - 

генеральний 
директор 

      
Короленко Михайло Костянтинович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

                         
  

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ У ФОРМI ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ 
КОМБIНАТ" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
емітента 

71674 Запорiзька область Василiвський район село Мала Бiлозiрка Веселiвське 
шосе, 7 км 

4. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 00191218 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента (06175) 6-28-30 (06175) 67-3-11 

6. Електронна поштова 
адреса емітента info@zgrk.com.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.02.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано* у 

24(2777) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

  
05.02.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці www.zgrk.com.ua 

в мережі 
Інтернет 05.02.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 
 
 
 
* Зазначається при поданні до Комісії 



 

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 
30.01.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Петер Плани д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 
Повноваження Голови Наглядової ради Петер Плани (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ) припинено  30.01.2018 р.(дата вчинення дiї 30.01.2018). Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. 
Особу переобрано на новий термiн. 

30.01.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Шиханов Олександр 
Юрiйович д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 
Повноваження члена Наглядової ради Шиханова Олександра Юрiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ) припинено 30.01.2018 р.(дата вчинення дiї 30.01.2018). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв. Особу переобрано на новий термiн. 

30.01.2018 припинено повноваження член (секретар) Наглядової 
ради 

Васильєва Мар'я 
Володимирiвна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 
Повноваження члена (секретаря) Наглядової ради Васильєвої Мар'ї Володимирiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ) припинено 30.01.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.01.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв. Особу переобрано на новий термiн. 

30.01.2018 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Батушанська Свiтлана 
Миколаївна 

СО 703552 Харкiвський РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi 

21.06.2001 
0.00000 

Зміст інформації 
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Батушанської Свiтлани Миколаївни (паспорт: серiя СО номер 703552 виданий Харкiвський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 21.06.2001) припинено 
30.01.2018 р.(дата вчинення дiї 30.01.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 3 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи. 

30.01.2018 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Брацило Лiлiя Вiкторiвна 

СА 611292 
Днiпрорудневським МВМ 
Василiвського РВ УМВС 

України в Запорiзькiй областi 
16.12.1997 

0.00000 

Зміст інформації 
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Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Брацило Лiлiї Вiкторiвни (паспорт: серiя СА номер 611292 виданий Днiпрорудневським МВМ Василiвського РВ УМВС України в Запорiзькiй 
областi 16.12.1997) припинено 30.01.2018 р.(дата вчинення дiї 30.01.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи. 

30.01.2018 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї 

Публiчне акцiонерне 
товариство "Запорiзький 
металургiйний комбiнат 

"Запорiжсталь" 

д/н 00191230 д/н   .  . 29.51927 

Зміст інформації 
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" (ЄДРПОУ 00191230 ) припинено 30.01.2018 р.(дата 
вчинення дiї 30.01.2018). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 29.51927% на суму 33131289.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи. 

30.01.2018 обрано член Наглядової ради Петер Плани д/н д/н д/н   .  . 0.00000 
Зміст інформації 
Член Наглядової ради Петер Плани (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ) обрано 30.01.2018 р.(дата вчинення дiї 30.01.2018). Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член правлiння, комерцiйний 
директор Акцiонерного товариства "МIНЕРФIН" (MINERFIN, a.s.) Словаччина Namestie Ludovita Stura 2, 811 02 BratislavaSR. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова 
особа є представником акцiонера АТ "МIНЕРФIН" (MINERFIN, a.s.) (iдентифiкацiйний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава 1 в м. Братиславi, Словаччина), що 
володiє 57430967 простими iменними акцiями ПрАТ "ЗЗРК" (51%). 

30.01.2018 обрано член Наглядової ради Шиханов Олександр 
Юрiйович д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 
Член Наглядової ради Шиханов Олександр Юрiйович (особа не надала згоди на розериття паспортних даних ) обрано 30.01.2018 р.(дата вчинення дiї 30.01.2018). Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - генеральний 
директор  пiдприємства з iноземними iнвестицiями у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп". Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова 
особа є представником акцiонера Акцiонерне товариство "KSK Consulting, a.s." реєстрацiйний номер  25543041 торговельного реєстру, який веде Мiський суд у Празi, Чехiя, що володiє 
21395769 простих iмениих акцiй (19%) емiтента -ПрАТ "ЗЗРК". 

30.01.2018 обрано член Наглядової ради Васильєва Мар'я 
Володимирiвна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 
Член Наглядової ради Васильєва Мар'я Володимирiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.01.2018 р.(дата вчинення дiї 30.01.2018). Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор з 
капiтальних iнвестицiй фiнансової дирекцiї, директор з капiтальних iнвестицiй дирекцiї по технiчному розвитку, на тепер фiнансовий директор ПАТ "Запорiжсталь". Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником  акцiонера Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь", ЄДРПОУ 00191230, 
який є власником 33131289 простих iмениих акцiй (29,5%) емiтента - ПрАТ "ЗЗРК". 

30.01.2018 обрано голова Наглядової ради Петер Плани д/н д/н д/н   .  . 0.00000 
Зміст інформації 
Голова Наглядової ради Петер Плани (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.01.2018 р.(дата вчинення дiї 30.01.2018) Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член правлiння, комерцiйний 
директор Акцiонерного товариства "МIНЕРФIН" (MINERFIN, a.s.) Словаччина Namestie Ludovita Stura 2, 811 02 BratislavaSR. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова 
особа є представником акцiонера АТ "МIНЕРФIН" (MINERFIN, a.s.) (iдентифiкацiйний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава 1 в м. Братиславi, Словаччина), що 



володiє 57430967 простими iменними акцiями ПрАТ "ЗЗРК" (51%). 

30.01.2018 обрано член Наглядової ради Шкляревська Наталiя 
Андрiївна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 
Член Наглядової ради Шкляревська Наталiя Андрiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.01.2018 р.(дата вчинення дiї 30.01.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник директора, 
на сьогоднi заступник генерального директора ТОВ "МIНЕРФIН - ТРАНС". Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера АТ 
"МIНЕРФIН" (MINERFIN a.s.) (iдентифiкацiйний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава 1 в м. Братиславi, Словаччина), що володiє 57430967 простих iмениих 
акцiй (51%) емiтента - ПрАТ "ЗЗРК". 

30.01.2018 обрано секретар Наглядової ради Васильєва Мар'я 
Володимирiвна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 
Секретар Наглядової ради Васильєва Мар'я Володимирiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.01.2018 р.(дата вчинення дiї 30.01.2018). Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор з 
капiтальних iнвестицiй фiнансової дирекцiї, директор з капiтальних iнвестицiй дирекцiї по технiчному розвитку, на тепер фiнансовий директор ПАТ "Запорiжсталь". Рiшення прийнято 
Наглядовою радою. Посадова особа є представником  акцiонера Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь", ЄДРПОУ 00191230, який є 
власником 33131289 простих iмениих акцiй (29,5%) емiтента - ПрАТ "ЗЗРК". 
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