
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому 

виданні) 

 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" 

- МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента  Приватне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

емітента  

30939178 

1.4. Місцезнаходження емітента  83062, м. Донецьк, вул. Івана 

Ткаченка, 122 

1.5. Міжміський код, телефон та факс 

емітента  

0623325452 

1.6. Електронна поштова адреса емітента  padalka.iv@donetsksteel.com 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації  

- 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до 

вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідно до вимог 

розділу III цього Положення.  

Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

 

2. Текст повідомлення 

25.02.2013р. наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" прийнято 

рішення про звільнення посадових осіб, а саме: 

- звільнено з посади члена правління Лобачову Наталію Василівну (п-т  ВА 674324 

виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 11.06.1997 р.). 

Рішення прийняте на підставі особистої заяви та оформлене протоколом від 

22.02.2013р. №5/13. Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадова особа 

обіймала дану посаду з 26.04.2011р. Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. На посаду, що обіймала посадова особа, 

стосовно якої прийняте рішення, нікого не обрано (призначено). 

25.02.2013р. загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" прийнято 

рішення про звільнення та призначення посадових осіб, а саме: 

- звільнено з посади голови наглядової ради Філатова Юрія Васильовича (п-т ВВ 

112225 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку 

27.11.1997р.). Рішення оформлене протоколом загальних зборів товариства від 

25.02.2013р. №20. Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадова особа 

обіймала дану посаду з 26.04.2011р. Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

- звільнено з посади члена наглядової ради Ільяшова Михайла Олександровича (п-т 

ВА 674325 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 

11.06.1997 р.,). Рішення оформлене протоколом загальних зборів товариства від 

25.02.2013р. №20. Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадова особа 

обіймала дану посаду з 26.04.2011р. Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

- призначено на посаду члена наглядової ради Філатова Юрія Васильовича (п-т ВВ 

112225 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку 



27.11.1997р.). Рішення оформлене протоколом загальних зборів товариства від 

25.02.2013р. №20. Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадову особу 

призначено на 3 роки. До призначення особа займала посади генерального 

директора, члена спостережної ради, голови Наглядової ради. Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- призначено на посаду члена наглядової ради Ільяшова Михайла Олександровича 

(п-т ВА 674325 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 

11.06.1997 р.,). Рішення оформлене протоколом загальних зборів товариства від 

25.02.2013р. №20. Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадову особу 

призначено на 3 роки. До призначення особа займала посади директора дирекції, 

виконавчого директора, першого заступника генерального директора,  члена 

спостережної (наглядової) ради, члена наглядової ради. Посадова особа непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- призначено на посаду члена наглядової ради Лобачову Наталію Василівну (п-т  

ВА 674324 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 

11.06.1997 р.). Рішення оформлене протоколом загальних зборів товариства від 

25.02.2013р. №20. Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадову особу 

призначено на 3 роки. До призначення особа займала посади інженера, старшого 

інженера-економіста, старшого економіста, завідувача сектором, завідувача 

відділом, заступника генерального директора, директора дирекції,  заступника 

генерального директора, члена правління. Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

25.02.2013р. наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" прийнято 

рішення про призначення посадових осіб, а саме: 

- призначено на посаду голови наглядової ради Філатова Юрія Васильовича (п-т ВВ 

112225 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку 

27.11.1997р.). Рішення оформлене протоколом наглядової ради  від 25.02.2013р. №6. 

Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадову особу призначено на 3 

роки. До призначення особа займала посади генерального директора, члена 

спостережної ради, голови наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має. 

3. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 

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

 

Генеральний директор-голова Правління                                  Шаповалов О.В. 

       м. п.                                                                                          26.02.2013р. 

 

 


