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1)Посада*

Генеральний директор

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Литовка Вiталiй Анатолiйович

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1972

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

21

7)Найменування підприємства та

ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ», Директор з фiнансового контролю

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

05.06.2015, по 02.04.2019 р. (включно)

який обрано (призначено)

Генеральний директор Товариства дiє в iнтересах Товариства. Генеральний директор Товариства дiє вiд iменi
Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган
Товариства (у разi прийняття/затвердження), рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшеннями
Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства представляє iнтереси Товариства перед
юридичними та фiзичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й
органiзацiями, вчиняє вiд iменi та на користь Товариства правочини й iншi юридично значимi дiї, приймає
рiшення, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Генеральний директор Товариства
самостiйно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановленi
цим Статутом, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства

та

рiшеннями

Наглядової

ради

Товариства.

Генеральний

директор

Товариства

несе

вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.
Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства визначенi у пунктi 17.7. Статуту Товариства.
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» № 110 вiд «04» червня 2015 року, прийнятого
вiдповiдно до Статуту Товариства, припиненi «04» червня 2015 року повноваження виконуючого обов’язки
Генерального директора ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» Литовки Вiталiя Анатолiйовича. Особа перебувала на посадi
виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» з «01» травня 2015 року по «04» червня
2015 року включно, а отже строк складає 1 мiсяць 3 днi. Замiсть особи повноваження якої припинено на посаду
Генерального директора ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" призначено Литовку Вiталiя Анатолiйовича на пiдставi Рiшення
Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" №110 вiд "04" червня 2015 р. з "05" червня 2015 року по "01" квiтня 2016
року

9)Опис

Генеральним

директором

ПАТ

"ЗАПОРIЖКОКС".

На

пiдставi

Рiшення

Наглядової

ради

ПАТ

"ЗАПОРIЖКОКС" № 135 вiд "25" березня 2016 року, прийнятого вiдповiдно до Статуту Товариства, термiн
повноважень Генерального директора ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Литовки Вiталiя Анатолiйовича подовжено з "02"
квiтня 2016 року до "03" квiтня 2017 року (включно). На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПРАТ
"ЗАПОРIЖКОКС" № 182 вiд "03" квiтня 2017 року, прийнятого вiдповiдно до Статуту Товариства, термiн
повноважень Генерального директора ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Литовки Вiталiя Анатолiйовича подовжено з "04"
квiтня 2017 року до "02" квiтня 2018 року (включно). На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПРАТ
"ЗАПОРIЖКОКС" № 218 вiд "02" квiтня 2018 року, прийнятого вiдповiдно до Статуту Товариства, термiн
повноважень Генерального директора ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" Литовки Вiталiя Анатолiйовича подовжено з "03"
квiтня 2018 року до "02" квiтня 2019 року (включно). Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 21
рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади: - з 2004 року по 2011 рiк - Директор з
економiки, заступник фiнансового директора - начальник управлiння стратегiї та iнвестицiй, виконуючий
обовязки фiнансового директора, фiнансовий директор ЗАТ "Макiївський металургiйний завод". - з 2011 року по
2015 рiк - Фiнансовий директор фiнансової служби Дивiзiону сталi та прокату, директор з фiнансового контролю
Металургiйного дивiзiону, директор з фiнансового контролю Металургiйного дивiзiону структурного пiдроздiлу
ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ" м. Кривий Рiг, директор з фiнансового конролю Металургiйного дивiзiону
структурного пiдроздiлу ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ" м. Марiуполь, директор з фiнансового конролю
Металургiйного дивiзiону структурного пiдроздiлу ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ" м.Запорiжжя. - з 2016 року Генеральний директор ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" (69600, м. Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4). Генеральний
директор товариства Литовка В.А. нiяких посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1)Посада*

Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Риженков Юрiй Олександрович

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1976

5)Освіта**

вища освiта, Донецький державний технiчний унiверситет, London Business School

6)Стаж роботи (років)**

19

7)Найменування підприємства та

ТОВ "ДТЕК", виконавчий директор

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

01.05.2016, 3 (три) роки

який обрано (призначено)

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради емiтента не вiдбувалось. Рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2016 року було встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради
Товариства – 5 осiб та обрано з 01.05.2016 року Риженкова Юрiя Олександровича членом Наглядової ради
Товариства як представника акцiонера строком на 3 (три) роки. Посадова особа не отримує винагороди. Члени
Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Непогашених судимостей за
корисливi злочини посадова особа товариства не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Посадова особа не
дала згоди на розкриття паспортних даних. Всi повноваження та обов'язки посадової особи Товариства
визначенi у статтi 16 Статуту Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади: - з
2010 року до 2013 рiк - Виконавчий директор ТОВ "ДТЕК"; - з 2013 року до теперiшнього часу - Генеральний
директор ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Нахiмова, 116-А). Риженков
Юрiй Олександрович - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) обiймає наступнi посади на
iнших пiдприємствах: Генеральний директор ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (87534, Донецька обл., м. Марiуполь,
пр. Нахiмова, 116-А). Директор А Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "Метiнвест Б.В." (Private

9)Опис

Limited Liability Company "Metinvest B.V.") (Nassaulaan, 2A, of. 2514JS, 's-Gravenhage, the Netherlands). Член
Наглядової ради: - ПРАТ "АКХЗ" (86066, Донецька обл., м. Авдiївка, просп. Iндустрiальний, 1); - ПРАТ "ЄМЗ"
(86429, Донецькая обл., м. Єнакiєво, просп. Металургiв, 9); - ПРАТ "ЦГЗК" (50066, Днiпропетровська обл, м.
Кривий Рiг); - ПРАТ "ПIВНГЗК" (50079, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг); - ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД" (86703, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Патона, 9); - ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (87500, Донецька обл.,
м. Марiуполь, вул. Лепорського, 1); - ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" (94404, Луганська обл, м. Краснодон,
вул.Комсосольська, 5); - ПРАТ "IНГЗК" (50079, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг, вул. Рудна, 47); - ПРАТ
"МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" ( 86101, Донецька обл., м. Макiївка, вул. Металургiйна, 47); - ПРАТ
"ММК IМ. IЛЛIЧА" (87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченко, 1); - ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ"
(87250, Донецька обл., Старобешiвський район, м. Комсомольське, вул. Ленiна, 1-1); - ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС"
(87534, Донецька обл., м.Марiуполь, просп. Нахiмова,116, корпус А). - ПРАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (69106, м.
Запорiжжя, вул. Пiвнiчне шосе, 1); - ПАТ "ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (50026,
Днiпропетровська область, м. Кривий Рiг).

1)Посада*

Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Погожев Олександр Володимирович

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1966

5)Освіта**

вища освiта, Державна академiя управлiння iм. Орджонiкiдзе, University of Northumbria at Newcastle

6)Стаж роботи (років)**

25

7)Найменування підприємства та

Череповецький Металургiйний комбiнат (Росiйська Федерацiя), Директор з виробництва

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

01.05.2016, 3 (три) роки

який обрано (призначено)

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради емiтента не вiдбувалось. Рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2016 року було встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради
Товариства – 5 осiб та обрано з 01.05.2016 року Погожева Олександра Володимировича членом Наглядової
ради Товариства як представника акцiонера строком на 3 (три) роки. Посадова особа не отримує винагороди.
Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Непогашених судимостей
за корисливi злочини посадова особа товариства не має. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Посадова особа не
дала згоди на розкриття паспортних даних. Всi повноваження та обов'язки посадової особи Товариства
визначенi у статтi 16 Статуту Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади: - з
2007 р. до 2009 р. Директор з виробництва Череповецького Металургiйного комбiнату (Росiйська Федерацiя); - з
2010 р. до 2016 р. Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ". - з 2016 р. по теперiшнiй
час Операцiйний Директор ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Нахiмова,
116-А). Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)
9)Опис

обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: Операцiйний Директор ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (87534,
Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Нахiмова, 116-А). Член Наглядової ради: - ПРАТ "АКХЗ" (86066, Донецька обл.,
м. Авдiївка, просп. Iндустрiальний, 1); - ПРАТ "ЄМЗ" (86429, Донецькая обл., м. Єнакiєво, просп. Металургiв, 9); ПРАТ "ЦГЗК" (50066, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг); - ПРАТ "ПIВНГЗК" (50079, Днiпропетровська обл, м.
Кривий Рiг); - ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (86703, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Патона, 9); ПРАТ

"МК

"АЗОВСТАЛЬ"

(87500,

Донецька

обл.,

м.

Марiуполь,

вул.

Лепорського,

1);

-

ПРАТ

"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" (94404, Луганська обл, м. Краснодон, вул.Комсосольська, 5); - ПРАТ "IНГЗК" (50079,
Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг, вул. Рудна, 47); - ПРАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" ( 86101,
Донецька обл., м. Макiївка, вул. Металургiйна, 47); - ПРАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" (87504, Донецька обл., м.
Марiуполь, вул. Левченко, 1); - ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" (87250, Донецька обл., Старобешiвський район,
м. Комсомольське, вул. Ленiна, 1-1); - ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС" (87534, Донецька обл., м.Марiуполь, просп.
Нахiмова,116, корпус А). - ПРАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"(69106, м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчне шосе, 1); - ПАТ
"ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (50026, Днiпропетровська область, м. Кривий Рiг).

1)Посада*

Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.).

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Данкова Юлiя Сергiївна

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1978

5)Освіта**

вища освiта, Криворiзький технiчний унiверситет

6)Стаж роботи (років)**

17

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Гiрничодобувного дивiзiону ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ», Директор по фiнансовому контролю

8)дата набуття повноважень та термін, на

01.05.2016, (три) роки

який обрано (призначено)

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради емiтента не вiдбувалось. Рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2016 року було встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради
Товариства – 5 осiб та обрано з 01.05.2016 року Данкову Юлiю Сергiївну членом Наглядової ради Товариства як
представника акцiонера строком на 3 (три) роки. Посадова особа не отримує винагороди. Члени Наглядової
ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Непогашених судимостей за корисливi
злочини посадова особа товариства не має. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Посадова особа не дала згоди на
розкриття паспортних даних. Всi повноваження та обов'язки посадової особи Товариства визначенi у статтi 16
Статуту Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади: - з 29.03.2010 р. до
01.06.2015 р. Директор по фiнансовому контролю Гiрничодобувного дивiзiону ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ"; - з
02.06.2015 р. Директор департаменту контролiнгу ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ"; - на теперiшнiй час Директор
фiнансовий ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Нахiмова, 116-А). Данкова
Юлiя Сергiївна - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) обiймає наступнi посади на iнших
9)Опис

пiдприємствах: Директор фiнансовий ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр.
Нахiмова, 116-А). Член Наглядової ради: - ПРАТ "АКХЗ" (86066, Донецька обл., м. Авдiївка, просп.
Iндустрiальний, 1); - ПРАТ "ЄМЗ" (86429, Донецькая обл., м. Єнакiєво, просп. Металургiв, 9); - ПРАТ "ЦГЗК"
(50066, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг); - ПРАТ "ПIВНГЗК" (50079, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг); ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (86703, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Патона, 9); - ПРАТ "МК
"АЗОВСТАЛЬ" (87500, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Лепорського, 1); - ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ"
(94404, Луганська обл, м. Краснодон, вул.Комсосольська, 5); - ПРАТ "IНГЗК" (50079, Днiпропетровська обл, м.
Кривий Рiг, вул. Рудна, 47); - ПРАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" ( 86101, Донецька обл., м.
Макiївка, вул. Металургiйна, 47); - ПРАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" (87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченко,
1); - ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" (87250, Донецька обл., Старобешiвський район, м. Комсомольське, вул.
Ленiна, 1-1); - ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС" (87534, Донецька обл., м.Марiуполь, просп. Нахiмова,116, корпус А). ПРАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"(69106, м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчне шосе, 1); - ПАТ "ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (50026, Днiпропетровська область, м. Кривий Рiг).

1)Посада*

Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Романова Свiтлана Миколаївна

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1976

5)Освіта**

вища освiта, Київський унiверситет iм. Тараса Шевченка, Iнститут мiжнародних вiдносин

6)Стаж роботи (років)**

20

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

«Бейкер i Макензi, Сi Ай Ес Лiмiтед», Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та судочинства

8)дата набуття повноважень та термін, на

01.05.2016, 3 (три) роки

який обрано (призначено)

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради емiтента не вiдбувалось. Рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2016 року було встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради
Товариства – 5 осiб та обрано з 01.05.2016 року Данкову Юлiю Сергiївну членом Наглядової ради Товариства як
представника акцiонера строком на 3 (три) роки. Посадова особа не отримує винагороди. Члени Наглядової
ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Непогашених судимостей за корисливi
злочини посадова особа товариства не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Посадова особа не дала згоди на
розкриття паспортних даних. Всi повноваження та обов'язки посадової особи Товариства визначенi у статтi 16
Статуту Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади: - з 01.02.2002 р. до
31.08.2012 р. Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та судочинства "Бейкер i Макензi, Сi Ай Ес
Лiмiтед"; - з 03.09.2012 р. до теперiшнього часу Директор з правового забезпечення ТОВ "МЕТIНВЕСТ
ХОЛДИНГ" (87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Нахiмова, 116-А). Романова Свiтлана Миколаївна - Член
Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах:
9)Опис

Директор з правового забезпечення ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр.
Нахiмова, 116-А). Член Наглядової ради: - ПРАТ "АКХЗ" (86066, Донецька обл., м. Авдiївка, просп.
Iндустрiальний, 1); - ПРАТ "ЄМЗ" (86429, Донецькая обл., м. Єнакiєво, просп. Металургiв, 9); - ПРАТ "ЦГЗК"
(50066, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг); - ПРАТ "ПIВНГЗК" (50079, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг); ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (86703, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Патона, 9); - ПРАТ "МК
"АЗОВСТАЛЬ" (87500, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Лепорського, 1); - ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ"
(94404, Луганська обл, м. Краснодон, вул.Комсосольська, 5); - ПРАТ "IНГЗК" (50079, Днiпропетровська обл, м.
Кривий Рiг, вул. Рудна, 47); - ПРАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" ( 86101, Донецька обл., м.
Макiївка, вул. Металургiйна, 47); - ПРАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" (87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченко,
1); - ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" (87250, Донецька обл., Старобешiвський район, м. Комсомольське, вул.
Ленiна, 1-1); - ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС" (87534, Донецька обл., м.Марiуполь, просп. Нахiмова,116, корпус А). ПРАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"(69106, м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчне шосе, 1); - ПАТ "ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (50026, Днiпропетровська область, м. Кривий Рiг).

1)Посада*

Член Наглядової ради (незалежний директор)

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Акулич Андрiй Миколайович

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1980

5)Освіта**

вища освiта, Приазовський Державний Технiчний Унiверситет, Київський Нацiональний Економiчний Унiверситет

6)Стаж роботи (років)**

18

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ», Директор з методологiї та фiнансового контролю Дирекцiї з логiстики та закупок

8)дата набуття повноважень та термін, на

01.05.2016, 3 (три) роки

який обрано (призначено)

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради емiтента не вiдбувалось. Рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2016 року було встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради
Товариства – 5 осiб та обрано з 01.05.2016 року Акулича Андрiя Миколайовича членом Наглядової ради
Товариства як незалежного директора строком на 3 (три) роки. Посадова особа не отримує винагороди. Члени
Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Непогашених судимостей за
корисливi злочини посадова особа товариства не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Посадова особа не
дала згоди на розкриття паспортних даних. Всi повноваження та обов'язки посадової особи Товариства

9)Опис

визначенi у статтi 16 Статуту Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади: - з
серпня 2007 р. по жовтень 2012 р. Старший менеджер Вiддiлу внутрiшнього контролю та управлiння ризиками
ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ"; - з жовтня 2012 р. по лютий 2016 р. Директор з методологiї та фiнансового
контролю Дирекцiї з логiстики та закупок ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ"; - лютого 2016 р. по теперiшнiй час
Комерцiйний директор ПАТ "Запорiжсталь" (69008, м. Запорiжжя, вул. Пiвденне шосе, буд. 72). Акулич Андрiй
Миколайович - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) обiймає наступнi посади на iнших
пiдприємствах: Комерцiйний директор ПАТ "Запорiжсталь" (69008, м. Запорiжжя, вул. Пiвденне шосе, буд. 72).

1)Посада*

Головний бухгалтер

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Данцева Лариса Вiталiївна

юридичної особи
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження**

1952

5)Освіта**

вища освiта, Ростовський iнститут народного господарства

6)Стаж роботи (років)**

34

7)Найменування підприємства та

ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС", головний бухгалтер

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

05.06.1984, безстроково

який обрано (призначено)

На головного бухгалтера покладено ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. До основних обов'язкiв
головного бухгалтера товариства вiдноситься: 1. Забезпечення постiйного (щорiчного) застосування облiкової
полiтики, заснованої на принципах i методах, визначених Нацiональними та мiжнародними положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку; облiк витрат виробництва та обiгу, реалiзацiї продукцiї, витрат на
виконання будiвельно-монтажних та iнших робiт, своєчасне нарахування всiх видiв податкiв та зборiв до
бюджету тi iншi цiльовi фонди у вiдповiдностi до дiючого законодавства; 2. Органiзацiя роботи з пiдготовки
пропозицiй керiвництву товариства вiдносно визначення облiкової полiтики товариства, розробки систем та
форм внутрiшньогосподарського облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв та реєстрiв
аналiтичного облiку, визначенню прав робiтникiв на пiдпис первинних та зведених облiкових документiв,
контролю за збереженням коштiв комбiнату. 3. Контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку
всiх господарських операцiй, станом бухгалтерського облiку, дотримання встановлених норм запасiв, своєчасне
та правильне нарахування зносу основних засобiв, суворе дотримання фiнансової та касової дисциплiни,
своєчасне подання фiнансової звiтностi. 4. Пiдписання статистичної, бухгалтерської та податкової звiтностi,
банкiвських документiв, актiв звiрки та взаєморозрахункiв, рахункiв на вiдвантаження продукцiї та матерiально-

9)Опис

технiчних ресурсiв за межi комбiнату, довiдки iз заробiтної плати, вiдомостi з виплати заробiтної плати,
прибутковi та видатковi ордери, акти приймання-передачi основних засобiв, балансовi звiти, гарантiйнi листи та
зобов'язання та iнш. 5. Вiзує проекти та доповнення по всiм видам господарських договорiв, а також накази в
межах прав i обов'язкiв, визначених посадової iнструкцiєю. 6. Здiйснює керiвництво всiм персоналом головної
бухгалтерiї, методичне керiвництво працiвниками структурних пiдроздiлiв товариства, пов'язаних у своїй роботi
з дiяльнiстю головної бухгалтерiї 7. Забезпечує конфiденцiйнiсть вiдомостей про дiяльнiсть Товариства.
Головний бухгалтер виконує свої обов'язки згiдно iз законодавством України, наказами, розпорядженнями по
пiдприємству, посадовою iнструкцiєю. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: щодо даної
посадової особи не було персональних змiн у звiтному перiодi. Особа не надала згоди на розкриття своїх
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi мотиви та посадовi злочини немає. Загальний стаж
роботи складає 43 рiк. З 05.06.1984 р. по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" (69600, м.
Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4) (до 19.04.2011 р. ВАТ "ЗАПОРОЖКОКС", до 26.04.2016 р. ПАТ
"ЗАПОРIЖКОКС"). Головний бухгалтер товариства Данцева Л.В. нiяких посад на будь-яких iнших пiдприємствах
не обiймає.

_______________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи
акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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