
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖКОКС" 

2. Код за ЄДРПОУ 00191224 

3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4 

4. Міжміський код, телефон та факс (061) 283-93-44 (061) 236-14-42 

5. Електронна поштова адреса nikolay.zinchenko@zaporozhcoke.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

www.zaporozhcoke.com 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

На пiдставi рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАПОРIЖКОКС» (далi – ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС») №83 вiд «13» листопада 2014 року, 

прийнятого вiдповiдно до Статуту товариства, припиненi повноваження виконуючого обов’язки 

Генерального директора ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» Рубчевського Валерiя Миколайовича у зв’язку з 

закiнченням термiну дiї повноважень, встановленого Рiшенням Наглядової ради ПАТ 

«ЗАПОРIЖКОКС» №83 вiд «13» листопада 2014 року з «19» листопада 2014 року по «19» грудня 

2014 року включно. 

Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,000008% вiд загальної кiлькостi 

акцiй (акцiй – 10шт.). 

Змiни у персональному складi посадових осiб ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» вiдбулись на пiдставi 

Рiшення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» №83 вiд «13» листопада 2014 року щодо 

подовження термiну повноважень виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ 

«ЗАПОРIЖКОКС» Радника Генерального директора Рубчевського Валерiя Миколайовича на 

перiод з «19» листопада 2014 року до «19» грудня 2014 року включно у зв’язку з закiнченням 

термiну дiї повноважень виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ 

«ЗАПОРIЖКОКС», встановленого Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» №81 вiд 

«16» жовтня 2014 року. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Особа перебувала на посадi виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ 

«ЗАПОРIЖКОКС» з «02» квiтня 2014 року по «19» грудня 2014 року включно, а отже строк 

складає 8 мiсяцiв 18 днiв. 

Замiсть особи повноваження якої припинено на посаду Генерального директора ПАТ 

«ЗАПОРIЖКОКС» нiкого не призначено. 

На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАПОРIЖКОКС» (далi – ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС») №87 вiд «11» грудня 2014 року, прийнятого 

вiдповiдно до Статуту товариства, подовжено термiн повноважень виконуючого обов’язки 

Генерального директора ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» Радника Генерального директора ПАТ 

«ЗАПОРIЖКОКС» Рубчевського Валерiя Миколайовича на перiод з «20» грудня 2014 року по 

«30» квiтня 2015 року включно. 



Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,000008% вiд загальної кiлькостi 

акцiй (акцiй – 10 шт.). 

Змiни у персональному складi посадових осiб ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» вiдбулись на пiдставi 

Рiшення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» №87 вiд «11» грудня 2014 року щодо 

подовження термiну повноважень виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ 

«ЗАПОРIЖКОКС» Радника Генерального директора ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» Рубчевського 

Валерiя Миколайовича на перiод з «20» грудня 2014 року по «30» квiтня 2015 року включно, у 

зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень виконуючого обов’язки Генерального директора 

ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС», встановленого Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» №83 

вiд «13» листопада 2014 року з «19» листопада 2014 року до «19» грудня 2014 року включно. 

Особу призначено виконуючим обов’язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» з «20» 

грудня 2014 року по «30» квiтня 2015 року включно. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Рубчевський Валерiй Миколайович 

Виконуючий обов'язки Генерального директора   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

12.12.2014 

(дата) 

 


