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1)Посада*

Генеральний директор

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

Шевченко Тарас Григорович

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

1954
Вища: Днiпропетровський металургiйний iнститут, спецiальнiсть - «Обробка металiв тиском», рiк закiнчення –

5)Освіта**

1983

6)Стаж роботи (років)**

44.08

7)Найменування підприємства та

- ПАТ «АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ» - Генеральний директор.

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

11.09.2017, по 02.04.2019 року (включно)

який обрано (призначено)

Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган Товариства –
Генеральний директор Товариства. До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення
всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї,
якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної
компетенцiї цих органiв. Повноваження та обов’язки Генерального директора ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» викладенi
у статтi 17. Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»
(Протокол № 22 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 27 квiтня 2017 року), який
оприлюднено на власному веб-сайтi ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» http://ilyichsteel.metinvestholding.com Протягом
звiтного року вiдбулися наступнi змiни у персональному складi Посадової особи Емiтента: - Вiдповiдно до п.
16.10.1.9. Статуту Товариства Протоколом № 262 засiдання Наглядової ради ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд
03.04.2017 року подовжено з 04.04.2017 року до 02.04.2018 року (включно) термiн повноважень Генерального
директора ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» Зiнченка Юрiя Анатолiйовича. - Вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту
Товариства Протоколом № 284 засiдання Наглядової ради ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 08.09.2017 року
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: припинено з 08.09.2017 року повноваження
Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ

9)Опис

КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» Зiнченка Юрiя Анатолiйовича у зв’язку з обранням нового керiвника Товариства.
Зiнченко Ю.А. перебував на посадi починаючи з 22.11.2012 року до 08.09.2017 року. - Вiдповiдно до п. 16.10.1.9.
Статуту Товариства Протоколом № 284 засiдання Наглядової ради ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 08.09.2017 року
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: призначено з 11.09.2017 року Генеральним
директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ
IМЕНI IЛЛIЧА» Шевченка Тараса Григоровича на строк до 02.04.2018 року (включно). ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»
додатково повiдомляє, що вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства Протоколом № 319 засiдання
Наглядової ради ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 02.04.2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових
осiб, а саме: подовжено з 03.04.2018 року до 02.04.2019 року (включно) термiн повноважень Генерального
директора ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» Шевченка Тараса Григоровича. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди Посадової особи Емiтента
не отримана. Досвiд роботи Шевченка Т.Г. на посадi Генерального директора ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» - 0,31
рокiв (станом на 31.12.2017 року). Загальний стаж роботи Посадової особи - 44,08 рокiв (станом на 31.12.2017
р.) Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: - з 2002 р. по 2017 р. Генеральний директор ПАТ
«АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ»; - з 2017 р. до теперiшнього часу Генеральний директор ПРАТ
«ММК IМ. IЛЛIЧА». Посадова особа Шевченко Т.Г. не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1)Посада*

Головний бухгалтер

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

Шиян Iрина Василiвна

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

1968
Вища: Ростовський-на-Дону iнститут народного господарства (1993р., спецiальнiсть «Планування

5)Освіта**

промисловостi»)

6)Стаж роботи (років)**

34.23

7)Найменування підприємства та

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» - заступник головного бухгалтера Головної бухгалтерiї.

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

21.02.2013, безстроково

який обрано (призначено)

Головний бухгалтер ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського та
податкового облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних
документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну,
вiдповiдно до повноважень та обов’язкiв, зазначених у Посадовiй iнструкцiї Головного бухгалтера ПРАТ «ММК
IМ. IЛЛIЧА». Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Посадової особи Емiтента не вiдбувалось.
Призначення Посадової особи виконано на пiдставi Наказу №39-К ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 21.02.2013 року.
Термiн, на який призначено Посадову особу – безстроково. Досвiд роботи на посадi Головного бухгалтера ПРАТ
«ММК IМ. IЛЛIЧА» - 4,86 рокiв (станом на 31.12.2017 року). Загальний стаж роботи Посадової особи - 34,23
9)Опис

рокiв (станом на 31.12.2017 р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на
оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди Посадової особи Емiтента не отримана. Посади, якi обiймала
особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 22.11.2012р. до 20.02.2013р. заступник головного бухгалтера Головної
бухгалтерiї ПАТ «ММК IМ.IЛЛIЧА»; з 21.02.2013р. до теперiшнього часу Головний бухгалтер ПРАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА». Посадова особа Шиян I.В. з 23.08.2016р. за сумiсництвом обiймає посаду Менеджера по взаємодiї з
клiєнтом у ТОВ «МБС» (iдентифiкацiйний код 39374955), мiсцезнаходження: 50000, Днiпропетровська обл.,
мiсто Кривий Рiг, вул.Ленiна, буд. 93; та з 15.11.2016р. обiймає посаду Голови профкому ПЕРВИННОЇ
ОРГАНIЗАЦIЇ ПМГУ ТОВ «МБС» (iдентифiкацiйний код 41022607), мiсцезнаходження: 50000, Днiпропетровська
обл., мiсто Кривий Рiг, вул. Свято-Миколаївська, буд. 93.

1)Посада*

Член Наглядової ради (представник акцiонера)

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
Вища: Донецький державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть - мiжнародна економiка, квалiфiкацiя

5)Освіта**

спецiалiста - економiст, рiк закiнчення – 2000; London Business School, MBA (Магiстр управлiння бiзнесом), рiк
закiнчення – 2006

6)Стаж роботи (років)**

19

7)Найменування підприємства та

- ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» - Генеральний директор; - Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю

попередня посада, яку займав**

Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) - Директор А

8)дата набуття повноважень та термін, на

01.05.2016, строком на 3 (три) роки

який обрано (призначено)

Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює
захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством
України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради
Товариства належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства, чинним законодавством України,
а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження та обов’язки Наглядової
ради ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» викладенi у статтi 16. Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами
акцiонерiв ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (Протокол № 22 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»
вiд

27

квiтня

2017

року),

який

оприлюднено

на

власному

веб-сайтi

ПРАТ

«ММК

IМ.

IЛЛIЧА»

http://ilyichsteel.metinvestholding.com Протягом звiтного року змiн у персональному складi Посадової особи
Емiтента не вiдбувалось. Члена Наглядової ради (представника акцiонера) - Риженкова Юрiя Олександровича
обрано рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2016р. (Протокол № 21 рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 25.04.2016р.); Посадову особу обрано з 01 травня 2016
року до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. На пiдставi рiшення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2016р.
(Протокол № 21 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 25.04.2016р.) Товариством
укладений Договiр з Членом Наглядової ради Товариства (представником акцiонера) Риженковим Ю.О. вiд
01.05.2016р., згiдно з яким Член Наглядової ради (представник акцiонера) здiйснює свої права, обов’язки та
повноваження на безоплатнiй основi. Досвiд роботи Риженкова Ю.О. на посадi Члена Наглядової ради
(представника акцiонера) – 1 рiк 8 мiсяцiв (станом на 31.12.2017 року). Загальний стаж роботи - 19 рокiв
(станом на 31.12.2017 року). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: - з 2010 р. до 2013 р.
виконавчий директор ТОВ «ДТЕК»; - з 2013 р. до теперiшнього часу Генеральний директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ
ХОЛДИНГ». Член Наглядової ради Товариства Риженков Ю.О. обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах:
- Генеральний директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721), мiсцезнаходження:

9)Опис

87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116-А; - Директор А Приватної компанiї з
обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний
номер 24321697) , мiсцезнаходження: Nassaulaan 2A, 2514JS’s-Gravenhage, м. Гаага, Нiдерланди. Посадова
особа також з 01.05.2016р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних юридичних особах: - ПРАТ
«АКХЗ» (iдентифiкацiйний код 00191075), мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., мiсто Авдiївка, проїзд
Iндустрiальний, буд. 1; - ПРАТ «ЄМЗ» (iдентифiкацiйний код 00191193), мiсцезнаходження: 87504, Донецька
обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; - ПРАТ «ЦГЗК» (iдентифiкацiйний код 00190977);
мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ «ПIВНГЗК» (iдентифiкацiйний код
00191023), мiсцезнаходження: 50079, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ «ХТЗ» (iдентифiкацiйний
код 00191135), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; - ПРАТ
«МК «АЗОВСТАЛЬ» (iдентифiкацiйний код 00191158), мiсцезнаходження: 87500, Донецька обл., мiсто
Марiуполь, вул. Лепорського, буд. 1; - ПРАТ «КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код 32363486),
мiсцезнаходження: 93404, Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; - ПРАТ «IНГЗК»
(iдентифiкацiйний код 00190905), мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна,
буд. 47; - ПРАТ «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» (iдентифiкацiйний код 33185989), мiсцезнаходження:
87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; - ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ»
(iдентифiкацiйний код 00191827), мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова,
буд. 116А; - ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС» (iдентифiкацiйний код 00191224), мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька
обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; - ПРАТ «ДОНЕЦЬККОКС» (iдентифiкацiйний код 00191112),
мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; - ПРАТ
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (iдентифiкацiйний код 00191885), мiсцезнаходження: 69106, Запорiзька обл., мiсто
Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не володiє повною
iнформацiєю про те, в яких юридичних особах Посадова особа емiтента обiймає посади.

1)Посада*

Член Наглядової ради (представник акцiонера)

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
Вища: Державна академiя управлiння iм. Орджонiкiдзе, спецiальнiсть – «Фiнансовий менеджмент», квалiфiкацiя

5)Освіта**

спецiалiста - менеджер, рiк закiнчення – 1995; University of Northumbria at Newcastle, MBA (Магiстр управлiння
бiзнесом), рiк закiнчення – 2003.

6)Стаж роботи (років)**

25

7)Найменування підприємства та

- ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» – Директор Металургiйного дивiзiону

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

01.05.2016, строком на 3 (три) роки

який обрано (призначено)

Повноваження та обов’язки Наглядової ради ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» викладенi у статтi 16. Статуту Товариства,
затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (Протокол № 22 рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 27 квiтня 2017 року), який оприлюднено на власному веб-сайтi
ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» http://ilyichsteel.metinvestholding.com Протягом звiтного року змiн у персональному
складi Посадової особи Емiтента не вiдбувалось. Члена Наглядової ради (представника акцiонера) - Погожева
Олександра Володимировича обрано рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2016р.
(Протокол № 21 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 25.04.2016р.); Посадову особу
обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На пiдставi рiшення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 25.04.2016р. (Протокол № 21 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд
25.04.2016р.) Товариством укладений Договiр з Членом Наглядової ради Товариства (представником акцiонера)
Погожевим О.В. вiд 01.05.2016р., згiдно з яким Член Наглядової ради (представник акцiонера) здiйснює свої
права, обов’язки та повноваження на безоплатнiй основi. Досвiд роботи Погожева О.В. на посадi Члена
Наглядової ради (представника акцiонера) – 1 рiк 8 мiсяцiв (станом на 31.12.2017 року). Загальний стаж роботи
- 25 рокiв (станом на 31.12.2017 року). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: - з 2010 р.
по 2016 р. Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ»; - з 2016 р. по теперiшнiй час
Операцiйний Директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ». Член Наглядової ради Товариства Погожев О.В. обiймає
наступнi

посади

на

iнших

пiдприємствах:

-

Операцiйний

Директор

ТОВ

«МЕТIНВЕСТ

ХОЛДИНГ»

(iдентифiкацiйний код 34093721), мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект
Нахiмова, буд. 116-А. Посадова особа також з 01.05.2016р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних

9)Опис

юридичних особах: - ПРАТ «АКХЗ» (iдентифiкацiйний код 00191075), мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл.,
мiсто

Авдiївка,

проїзд

Iндустрiальний,

буд.

1;

-

ПРАТ

«ЄМЗ»

(iдентифiкацiйний

код

00191193),

мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; - ПРАТ «ЦГЗК»
(iдентифiкацiйний код 00190977); мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ
«ПIВНГЗК» (iдентифiкацiйний код 00191023), мiсцезнаходження: 50079, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий
Рiг; - ПРАТ «ХТЗ» (iдентифiкацiйний код 00191135), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь,
пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; - ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (iдентифiкацiйний код 00191158), мiсцезнаходження:
87500, Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського, буд. 1; - ПРАТ «КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ»
(iдентифiкацiйний код 32363486), мiсцезнаходження: 93404, Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул.
Енергетикiв, буд. 54; - ПРАТ «IНГЗК» (iдентифiкацiйний код 00190905), мiсцезнаходження: 50064,
Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; - ПРАТ «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»
(iдентифiкацiйний код 33185989), мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова,
буд. 116А; - ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» (iдентифiкацiйний код 00191827), мiсцезнаходження: 87534,
Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; - ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС» (iдентифiкацiйний код
00191224), мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; - ПРАТ
«ДОНЕЦЬККОКС» (iдентифiкацiйний код 00191112), мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь,
пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; - ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (iдентифiкацiйний код 00191885),
мiсцезнаходження: 69106, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1.
ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не володiє повною iнформацiєю про те, в яких юридичних особах Посадова особа
емiтента обiймає посади.

1)Посада*

Член Наглядової ради (представник акцiонера)

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
Вища: Криворiзький технiчний унiверситет, спецiальнiсть – менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi,

5)Освіта**

квалiфiкацiя спецiалiста – менеджер-економiст, рiк закiнчення – 2000

6)Стаж роботи (років)**

17

7)Найменування підприємства та

- ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» – Директор департаменту контролiнгу; - ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» – в.о.

попередня посада, яку займав**

Фiнансового директора

8)дата набуття повноважень та термін, на

01.05.2016, строком на 3 (три) роки

який обрано (призначено)

Повноваження та обов’язки Наглядової ради ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» викладенi у статтi 16. Статуту Товариства,
затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (Протокол № 22 рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 27 квiтня 2017 року), який оприлюднено на власному веб-сайтi
ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» http://ilyichsteel.metinvestholding.com Протягом звiтного року змiн у персональному
складi Посадової особи Емiтента не вiдбувалось. Члена Наглядової ради (представника акцiонера) - Данкову
Юлiю Сергiївну обрано рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2016р. (Протокол №
21 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 25.04.2016р.); Посадову особу обрано з 01
травня 2016 року до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. На пiдставi рiшення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
25.04.2016р. (Протокол № 21 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 25.04.2016р.)
Товариством укладений Договiр з Членом Наглядової ради Товариства (представником акцiонера) Данковою
Ю.С. вiд 01.05.2016р., згiдно з яким Член Наглядової ради (представник акцiонера) здiйснює свої права,
обов’язки та повноваження на безоплатнiй основi. Досвiд роботи Данкової Ю.С. на посадi Члена Наглядової
ради (представника акцiонера) – 1 рiк 8 мiсяцiв (станом на 31.12.2017 року). Загальний стаж роботи - 17 рокiв
(станом на 31.12.2017 року). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: - з 2010 р. до 2015 р.
Директор по фiнансовому контролю Гiрничодобувного дивiзiону ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ»; - з 2015 р. по
2016 р. Директор департаменту контролiнгу ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ»; - з 2016р. по теперiшнiй час
Фiнансовий директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ». Член Наглядової ради Товариства Данкова Ю.С. обiймає
наступнi

посади

на

iнших

пiдприємствах:

-

Фiнансовий

директор

ТОВ

«МЕТIНВЕСТ

ХОЛДИНГ»

(iдентифiкацiйний код 34093721), мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект
Нахiмова, буд. 116-А; Посадова особа також з 01.05.2016р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних

9)Опис

юридичних особах: - ПРАТ «АКХЗ» (iдентифiкацiйний код 00191075), мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл.,
мiсто

Авдiївка,

проїзд

Iндустрiальний,

буд.

1;

-

ПРАТ

«ЄМЗ»

(iдентифiкацiйний

код

00191193),

мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; - ПРАТ «ЦГЗК»
(iдентифiкацiйний код 00190977); мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ
«ПIВНГЗК» (iдентифiкацiйний код 00191023), мiсцезнаходження: 50079, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий
Рiг; - ПРАТ «ХТЗ» (iдентифiкацiйний код 00191135), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь,
пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; - ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (iдентифiкацiйний код 00191158), мiсцезнаходження:
87500, Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського, буд. 1; - ПРАТ «КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ»
(iдентифiкацiйний код 32363486), мiсцезнаходження: 93404, Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул.
Енергетикiв, буд. 54; - ПРАТ «IНГЗК» (iдентифiкацiйний код 00190905), мiсцезнаходження: 50064,
Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; - ПРАТ «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»
(iдентифiкацiйний код 33185989), мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова,
буд. 116А; - ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» (iдентифiкацiйний код 00191827), мiсцезнаходження: 87534,
Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; - ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС» (iдентифiкацiйний код
00191224), мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; - ПРАТ
«ДОНЕЦЬККОКС» (iдентифiкацiйний код 00191112), мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь,
пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; - ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (iдентифiкацiйний код 00191885),
мiсцезнаходження: 69106, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1.
Посадова особа також з 22.05.2017р. обiймає посаду члена Наглядової ради ПАТ «ПIВДГЗК» (iдентифiкацiйний
код 00191000), мiсцезнаходження: 50026, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг. ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не
володiє повною iнформацiєю про те, в яких юридичних особах Посадова особа емiтента обiймає посади.

1)Посада*

Член Наглядової ради (представник акцiонера)

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
Вища: Київський унiверситет iм. Тараса Шевченка, Iнститут мiжнародних вiдносин, спецiальнiсть – Мiжнародне

5)Освіта**

право, квалiфiкацiя спецiалiста – магiстр мiжнародного права, перекладач з англiйської мови, рiк закiнчення –
1999

6)Стаж роботи (років)**

20

7)Найменування підприємства та

- ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» – Директор з правового забезпечення

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

01.05.2016, строком на 3 (три) роки

який обрано (призначено)

Повноваження та обов’язки Наглядової ради ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» викладенi у статтi 16. Статуту Товариства,
затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (Протокол № 22 рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 27 квiтня 2017 року), який оприлюднено на власному веб-сайтi
ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» http://ilyichsteel.metinvestholding.com Протягом звiтного року змiн у персональному
складi Посадової особи Емiтента не вiдбувалось. Члена Наглядової ради (представника акцiонера) – Романову
Свiтлану Миколаївну обрано рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2016р.
(Протокол № 21 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 25.04.2016р.); Посадову особу
обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На пiдставi рiшення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 25.04.2016р. (Протокол № 21 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд
25.04.2016р.) Товариством укладений Договiр з Членом Наглядової ради Товариства (представником акцiонера)
Романовою С.М. вiд 01.05.2016р., згiдно з яким Член Наглядової ради (представник акцiонера) здiйснює свої
права, обов’язки та повноваження на безоплатнiй основi. Досвiд роботи Романової С.М. на посадi Члена
Наглядової ради (представника акцiонера) – 1 рiк 8 мiсяцiв (станом на 31.12.2017 року). Загальний стаж роботи
- 20 рокiв (станом на 31.12.2017 року). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: - з 2002 р.
до 2012 р. Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та судочинства «Бейкер i Макензi, Сi Ай Ес
Лiмiтед»; - з 2012 р. до теперiшнього часу Директор з правового забезпечення ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ».
Член Наглядової ради Товариства Романова С.М. обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: - Директор
з правового забезпечення ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721), мiсцезнаходження:
87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116-А. Посадова особа також з 01.05.2016р.

9)Опис

обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних юридичних особах: - ПРАТ «АКХЗ» (iдентифiкацiйний код
00191075), мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; - ПРАТ
«ЄМЗ» (iдентифiкацiйний код 00191193), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча,
буд. 54, блок 4; - ПРАТ «ЦГЗК» (iдентифiкацiйний код 00190977); мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська
обл., мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ «ПIВНГЗК» (iдентифiкацiйний код 00191023), мiсцезнаходження: 50079,
Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ «ХТЗ» (iдентифiкацiйний код 00191135), мiсцезнаходження:
87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; - ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
(iдентифiкацiйний код 00191158), мiсцезнаходження: 87500, Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського,
буд. 1; - ПРАТ «КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код 32363486), мiсцезнаходження: 93404, Луганська
обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; - ПРАТ «IНГЗК» (iдентифiкацiйний код 00190905),
мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; - ПРАТ «МАКIЇВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» (iдентифiкацiйний код 33185989), мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто
Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; - ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» (iдентифiкацiйний код 00191827),
мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; - ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС»
(iдентифiкацiйний код 00191224), мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна,
буд. 4; - ПРАТ «ДОНЕЦЬККОКС» (iдентифiкацiйний код 00191112), мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл.,
мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; - ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (iдентифiкацiйний код
00191885), мiсцезнаходження: 69106, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична,
будинок 22 "Б"/1. ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не володiє повною iнформацiєю про те, в яких юридичних особах
Посадова особа емiтента обiймає посади.

1)Посада*

Член Наглядової ради (незалежний директор)

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

Самойлова Юлiя Валерiївна

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

1979
Вища: Київський унiверситет iм. Тараса Шевченка, Iнститут мiжнародних вiдносин, спецiальнiсть – Мiжнародне

5)Освіта**

право, квалiфiкацiя спецiалiста – магiстр мiжнародного права, рiк закiнчення – 2002

6)Стаж роботи (років)**

15

7)Найменування підприємства та

- ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» – провiдний юрисконсульт з корпоративних фiнансiв

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

01.05.2016, строком на 3 (три) роки

який обрано (призначено)

Повноваження та обов’язки Наглядової ради ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» викладенi у статтi 16. Статуту Товариства,
затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (Протокол № 22 рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 27 квiтня 2017 року), який оприлюднено на власному веб-сайтi
ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» http://ilyichsteel.metinvestholding.com Протягом звiтного року змiн у персональному
складi Посадової особи Емiтента не вiдбувалось. Члена Наглядової ради (незалежного директора) –
Самойлову Юлiю Валерiївну обрано рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2016р.
(Протокол № 21 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 25.04.2016р.); Посадову особу
обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На пiдставi рiшення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 25.04.2016р. (Протокол № 21 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд
9)Опис

25.04.2016р.) Товариством укладений Договiр з Членом Наглядової ради Товариства (незалежним директором)
Самойловою Ю.В. вiд 01.05.2016р., згiдно з яким Член Наглядової ради (незалежний директор) здiйснює свої
права, обов’язки та повноваження на безоплатнiй основi. Досвiд роботи Самойлової Ю.В. на посадi Члена
Наглядової ради (незалежного директора) – 1 рiк 8 мiсяцiв (станом на 31.12.2017 року). Загальний стаж роботи 15 рокiв (станом на 31.12.2017 року). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: - з 2002 р.
до 2015 р. старший юрист ТОВ «Андрiй Кравець та Партнери»; - з 2015 р. до теперiшнього часу провiдний
юрисконсульт з корпоративних фiнансiв ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ». Член Наглядової ради Товариства
Самойлова Ю.В. обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: - провiдний юрисконсульт з корпоративних
фiнансiв ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721), мiсцезнаходження: 87534, Донецька
обл., мiсто Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116-А. ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не володiє повною iнформацiєю
про те, в яких юридичних особах Посадова особа емiтента обiймає посади.

_______________
* 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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