
 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

09.12.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 2022-4 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).  

 

В.о. Генерального директора    Цимбалюк Оксана Анатоліївна 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження:  69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 89, 

кабінет 12 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191158 

5. Міжміський код та телефон, факс: +380629467955, +380629400010 

6. Адреса електронної пошти: natalya.fedorova@metinvestholding.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://azovstal.metіnvestholdіng.com/u

a/about/іnfo   

(URL-адреса веб-сайту) (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 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

09.12.2022 припинено 
повноваження 

Головний бухгалтер Мірошнікова Ольга Вікторівна  - 0 

Зміст інформації: 

Згідно Наказу ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (надалі - Товариство) "Про припинення трудового договору (контракту)" № 902/к від 09.12.2022 року Мірошнікова Ольга 
Вікторівна звільнена з посади головного бухгалтера з 09.12.2022 р.   
Орган, що прийняв рішення: Одноособовий Виконавчий орган Товариства - виконуючий обов'язки Генерального директора. 
Підстави прийняття рішення: За власним бажанням, переїзд на нове місце проживання, ст.38 КЗпП України. 
Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" становить 0 відсотків.  

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. 
Мірошнікова Ольга Вікторівна перебувала на посаді головного бухгалтера ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" з 22.12.2011 р. (Наказ ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" № 786/к від 
22.12.2011 р.). 
 

09.12.2022 призначено Головний бухгалтер Шиян Ірина Василівна  - 0 

Зміст інформації: 

Згідно Наказу ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" "Про прийом Шиян В.І." № 903/к від 09.12.2022 року Шиян Ірина Василівна прийнята за сумісництвом на 0 ,1 ставки, за її 
згодою, головним бухгалтером з 12.12.2022 року.    
Орган, що прийняв рішення: Одноособовий Виконавчий орган Товариства - виконуючий обов'язки Генерального директора. 
 

Підстави прийняття рішення: припинення повноважень головного бухгалтера ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" з 09.12.2022 року на підставі поданої заяви.  
Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" становить 0 відсотків.  
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. 
Інші посади які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  
Головний бухгалтер ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" (Ідентифікаційний код - 00191129) з 21.02.2013р. по теперішний час (безстроково). 
Головний бухгалтер ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС" (Ідентифікаційний код - 39641616) з 09.06.2022р. безстроково. 

Головний бухгалтер ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ" (Ідентифікаційний код - 38673998) з 12.12.2022р. безстроково. 
 

 


