
Особлива інформація 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00191129 

Повне найменування емітента: 
Публічне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені 
Ілліча" 

Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ММК ім. Ілліча" 
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство 
Місцезнаходження емітента:  

Поштовий індекс: 87504 
Область: Донецька 

Район:  
Населений пункт: м. Маріуполь 

Вулиця: Левченка 
Будинок: 1 

Корпус: 
 Офіс / квартира: 
 

Міжміський код та телефон емітента: 0629434506 
Номер факсу емітента: 0629416962 
Веб-сайт емітента: www.mmki.com.ua 
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, 
рік): 15.04.2011 

 
      Рішення про зміну складу посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" прийнято черговими загальними зборами акціонерів Товариства 15 квітня 2011 року, протокол № 15.  
      Підстава для зміни складу Наглядової ради Товариства - рішення чергових загальних зборів акціонерів. Підстава для зміни складу 
Ревізійної комісії - закінчення строку повноважень, рішення чергових загальних зборів акціонерів.  
      Звільнено з посад:  
      голова Наглядової ради - Чентуков Юрій Ілліч, розмір пакета акцій емітента - 1218270 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 
0,0098 %, перебував на посаді Голови Наглядової ради Товариства з 01.07.2010 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;  
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      член Наглядової ради - Лагунова Тетяна Григорівна, розмір пакета акцій емітента - 849367 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих 
акцій 0,0069 %, перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 01.07.2010 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;  
      член Наглядової ради - Гончар Василь Григорович, розмір пакета акцій емітента - 10 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 
0,00000008 %, перебував на посаді члена Наглядової ради Товариства з 01.07.2010 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;  
      член Наглядової ради - Гронь Марина Вікторівна, розмір пакета акцій емітента - 80 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 
0,00000065 %, перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 01.07.2010 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;  
      член Наглядової ради - Стасюк Валерій Петрович, розмір пакета акцій емітента - 0 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,0 
%, перебував на посаді члена Наглядової ради Товариства з 01.07.2010 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;  
      член Наглядової ради - Азаров Сергій Іванович, розмір пакета акцій емітента - 0 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,0 
%, перебував на посаді члена Наглядової ради Товариства з 01.07.2010 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;  
      член Наглядової ради (Секретар) - Білик Олександр Миколайович, розмір пакета акцій емітента - 0 шт, їх частка у загальній кількості 
голосуючих акцій 0,0 %, перебував на посаді члена Наглядової ради Товариства з 01.07.2010 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;  
      голова Ревізійної комісії - Теленчі Герман Ігорович, розмір пакета акцій емітента - 0 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 
0,0 %, перебував на посаді голови Ревізійної комісії Товариства з 01.07.2010 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;  
      член Ревізійної комісії - Лук`яненко Ніна Трохимівна, розмір пакета акцій емітента - 169428 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих 
акцій 0,0014 %, перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства з 01.07.2010 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;  
      член Ревізійної комісії - Хворов Андрій Миколайович, розмір пакета акцій емітента - 10 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 
0,00000008 %, перебував на посаді члена Ревізійної комісії Товариства з 01.07.2010 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає.  
      Призначено на посади:  
      голова Наглядової ради - Чентуков Юрій Ілліч, розмір пакета акцій емітента - 1218270 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 
0,0098 %, призначено на строк 3 роки з 15.04.2011 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері 
господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: слюсар котельно-монтажного цеху 
комбінату ім. Ілліча; слюсар-монтажник збірно-зварювального цеху Жданівського заводу важкого машинобудування; економіст-фінансист 
Жданівського міськторгу; молодший продавець магазину № 10 Жданівського райпо; молодший продавець, продавець, зав. магазином ОРС 
комбінату ім. Ілліча; ст. товаровед "Тюменьтрансгаз" (м. Тюмень); зав. магазином № 63, директор бакалійної бази, начальник торгового 
сектору ОРС комбінату ім. Ілліча; в.о. заступника начальника, в.о. начальника, заступник генерального директора - начальник УГХТ 
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комбінату ім. Ілліча; начальник КРУ державної контрольно-ревізійної служби м. Маріуполя; заступник генерального директора - начальник 
контрольно-ревізійного управління ВАТ "ММК ім. Ілліча", заступник генерального директора по персоналу ПАТ "ММК ім. Ілліча";  
      член Наглядової ради - Лагунова Тетяна Григорівна, розмір пакета акцій емітента - 849367 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих 
акцій 0,0069 %, призначено на строк 3 роки з 15.04.2011 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у 
сфері господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: лаборант хімічної лабораторії 
ЦЗЛ комбінату ім. Ілліча, бухгалтер господарського цеху, бухгалтер, старший бухгалтер бюро бухобліку агломераційного виробництва, 
начальник бюро обліку виробництва головної бухгалтерії, в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер-член правління ВАТ "ММК ім. 
Ілліча", головний бухгалтер ПАТ "ММК ім. Ілліча";  
      член Наглядової ради - Гончар Василь Григорович, розмір пакета акцій емітента - 10 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 
0,00000008 %, призначено на строк 3 роки з 15.04.2011 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у 
сфері господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: слюсар з ремонту обладнання, 
майстер з ремонту печей, начальник бюро оплати і праці, заступник начальника цеху з праці і кадрів КПЦ №1 Маріупольського заводу 
важкого машинобудування; начальник лабораторії економічних досліджень і аналізу Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча; 
головний економіст Гіпромезу (м. Маріуполь); заступник начальника економічного відділу ВАТ «ММК ім. Ілліча», заступник начальника 
планово-економічного управління ПАТ "ММК ім. Ілліча";  
      член Наглядової ради - Гронь Марина Вікторівна, розмір пакета акцій емітента - 80 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 
0,00000065 %, призначено на строк 3 роки з 15.04.2011 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у 
сфері господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: розпорядник робіт, інженер з 
організації і нормування праці, економіст експериментального цеху гумово-технічних виробів Маріупольського заводу важкого 
машинобудування; економіст, начальник бюро, заступник начальника відділу перспективного розвитку ВАТ «ММК ім. Ілліча»;  
      член Наглядової ради - Погожев Олександр Володимирович, розмір пакета акцій емітента - 0 шт, їх частка у загальній кількості 
голосуючих акцій 0,0 %, призначено на строк 3 роки з 15.04.2011 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи 
злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: майстер станочної 
дільниці монтажно-механічного цеху № 1 Череповецького МЗ, начальник бюро економіки та організації праці, начальник групи відділу ревізій 
та стратегічного планування, в.о. начальника управління виробничої економіки дирекції з фінансів та економіки, начальник управління 
виробничої економіки дирекції з фінансів та економіки, директор з виробництва Череповецького МК, директор дивізіону сталі та прокату ТОВ 
"МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ";  
      член Наглядової ради - Шурма Ростислав Ігорович, розмір пакета акцій емітента - 0 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 
0,0 %, призначено на строк 3 роки з 15.04.2011 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері 
господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: керівник проектів по фінансовому 
аналізу ТОВ "Проктер енд Гембл", м. Москва, консультант 1 категорії представництва компанії "Бостон Консалтінг Груп (Москоу) Лімітед", 
старший менеджер управління планування та контролю дирекції зі стратегії ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", начальник управління планування 
та контролю дирекції зі стратегії ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", заступник генерального директора - голови правління ЗАТ "Макіївський МЗ", 
заступник генерального директора - директор по фінансам ЗАТ "Макіївський МЗ", заступник генерального директора - фінансовий директор 
ЗАТ "Макіївський МЗ", фінансовий директор ЗАТ "Макіївський МЗ", фінансовий директор дівізіону сталі та прокату ТОВ "МЕТІНВЕСТ 
ХОЛДІНГ", перший заступник директора дивізіону сталі та прокату ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ";  
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      член Наглядової ради (Секретар) - Білик Олександр Миколайович, розмір пакета акцій емітента - 0 шт, їх частка у загальній кількості 
голосуючих акцій 0,0 %, призначено на строк 3 роки з 15.04.2011 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи 
злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: технічний працівник 
СШ № 4, юрисконсульт Донецького державного технічного універститету, юрисконсульт АБ "Юзівський", юрисконсульт ЗАТ "Донецька 
кондитерська фабрика", юрисконсульт, в.о. начальника юридичного відділу ЗАТ "АВК", начальник юридичного відділу ТОВ "Укрвуглемаш", 
приватний підприємець, заступник комерційного директора по правовим питанням ТОВ "Укрвуглемаш", начальник юридичного управління 
ЗАТ "Науково-виробнича компанія "Гірничі машини", заступник начальника юридичного управління, начальник відділу з управління 
корпоративними правами юридичного управління, начальник управління корпоративними правами дирекції з правового забезпечення ТОВ 
"МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ";  
      член Ревізійної комісії - Теленчі Герман Ігорович, розмір пакета акцій емітента - 0 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,0 
%, призначено на строк до чергових загальних зборів акціонерів з 15.04.2011 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
консультант-експерт ТОВ «ФБС-Аудит» (м. Маріуполь); економіст головної бухгалтерії, провідний економіст бюро обліку виробництва, 
начальник аудиторського бюро, заступник головного бухгалтера ВАТ «ММК ім. Ілліча»;  
      член Ревізійної комісії - Хворов Андрій Миколайович, розмір пакета акцій емітента - 10 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 
0,00000008 %, призначено на строк до чергових загальних зборів акціонерів з 15.04.2011 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї 
діяльності: геолог Зейсько-Покровської геологорозвідувальної партії; диспетчер, майстер з ремонту металургійних печей, економіст з 
планування, майстер з ремонту металургійних печей цеху Слябінг-1150 Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча, заступник 
начальника фінансового відділу ВАТ «ММК ім. Ілліча», в.о. начальника фінансового відділу ПАТ "ММК ім. Ілліча";  
      член Ревізійної комісії - Аліпа Олександр Федорович, розмір пакета акцій емітента - 7047 шт, їх частка у загальній кількості голосуючих 
акцій 0,0001 %, призначено на строк до чергових загальних зборів акціонерів з 15.04.2011 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї 
діяльності: старший технік групи по вдосконалюванню організації виробництва й праці в цехах допоміжного виробництва Жданівського 
металургійного заводу імені Ілліча, старший інженер групи по вдосконалюванню організації виробництва й праці в прокатних і трубних цехах, 
заступник секретаря комітету комсомолу заводу імені Ілліча, майстер ділянки фінісажу балонного цеху, змінний майстер виробничої ділянки 
обробки, фарбування й відвантаження балонів, начальник зміни виробничої ділянки обробки, фарбування й відвантаження балонів, майстер 
основної виробничої ділянки гарячої обробки балонів, старший майстер основної виробничої ділянки гарячої обробки балонів № 1, заступник 
начальнику економічного відділу, заступник начальнику відділу перспективного розвитку, начальник відділу перспективного розвитку ПАТ 
ММК ім. Ілліча". 

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 

№ 
з/п 

Дата 
прийняття 
рішення 

Назва 
уповноваженого 

органу 
емітента, 

Зміни 
(призначено, 
звільнено 

або 

Посада* 
Строк, 
на який 
особу 

призначено 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 

Володіє 
часткою в 
статутному 
капіталі 
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який 
прийняв 
рішення 

відсторонено) (обрано) 
або строк, 
протягом 
якого особа 
обіймала 
посаду 
(роки) 

орган, який видав)** емітента 
(відсотки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів звільнено 

голова 
Наглядової 
ради 

1 Чентуков Юрій Ілліч 

ВА 307955 04/07/1996 
Приморським РВ Маріупольського 
МУ УМВС України в Донецькій 
обл. 

0.0098 

2 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів звільнено 

член 
Наглядової 
ради 

1 Лагунова Тетяна 
Григорівна 

ВВ 396306 09/04/1998 Іллічівським 
РВ Маріупольського МУ УМВС 
України в Донецькій обл. 

0.0069 

3 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів звільнено 

член 
Наглядової 
ради 

1 Гончар Василь 
Григорович 

ВА 983413 21/08/1997 Іллічівським 
РВ Маріупольського МУ УМВС 
України в Донецькій обл. 

0.00000008 

4 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів звільнено 

член 
Наглядової 
ради 

1 Гронь Марина 
Вікторівна 

ВА 997993 06/09/1997 
Приморським РВ Маріупольського 
МУ УМВС України в Донецькій 
обл. 

0.00000065 

5 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів звільнено 

член 
Наглядової 
ради 

1 Стасюк Валерій 
Петрович 

АН 169892 05/09/2003 Ц.Міським 
РВ Криворізького МУ УМВС 
України в Дніпропетровській обл. 

0 

6 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів звільнено 

член 
Наглядової 
ради 

1 Азаров Сергій 
Іванович 

ВА 468044 18/07/1996 
Єнакіївським МВ УМВС України в 
Донецькій обл. 

0 

7 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів звільнено 

член 
Наглядової 
ради 
(Секретар) 

1 Білик Олександр 
Миколайович 

ВВ 765625 29/03/1999 
Краснолиманським МВ УМВС 
України в Донецькій обл. 

0 

8 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів звільнено 

голова 
Ревізійної 
комісії 

1 Теленчі Герман 
Ігорович 

ВС 882617 24/03/2001 Жовтневим 
РВ Маріупольського МУ УМВС 
України в Донецькій обл. 

0 

9 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів звільнено член Ревізійної 

комісії 1 Лук`яненко Ніна 
Трохимівна 

ВА 527868 07/12/1996 Іллічівським 
РВ Маріупольського МУ УМВС 
України в Донецькій обл. 

0.0014 
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10 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів звільнено член Ревізійної 

комісії 1 Хворов Андрій 
Миколайович 

ВВ 396461 27/04/1998 Іллічівським 
РВ Маріупольського МУ УМВС 
України в Донецькій обл. 

0.00000008 

11 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів призначено 

голова 
Наглядової 
ради 

3 Чентуков Юрій Ілліч 

ВА 307955 04/07/1996 
Приморським РВ Маріупольського 
МУ УМВС України в Донецькій 
обл. 

0.0098 

12 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів призначено 

член 
Наглядової 
ради 

3 Лагунова Тетяна 
Григорівна 

ВВ 396306 09/04/1998 Іллічівським 
РВ Маріупольського МУ УМВС 
України в Донецькій обл. 

0.0069 

13 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів призначено 

член 
Наглядової 
ради 

3 Гончар Василь 
Григорович 

ВА 383413 21/08/1997 Іллічівським 
РВ Маріупольського МУ УМВС 
України в Донецькій обл. 

0.00000008 

14 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів призначено 

член 
Наглядової 
ради 

3 Горонь Марина 
Вікторівна 

ВА 997993 06/09/1997 
Приморським РВ Маріупольського 
МУ УМВС України в Донецькій 
обл. 

0 

15 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів призначено 

член 
Наглядової 
ради 

3 Погожев Олександр 
Володимирович 

19 03 924964 27/05/2003 
Паспортно-візова служба МВС 
Росії код підрозділу 352-003 

0 

16 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів призначено 

член 
Наглядової 
ради 

3 Шурма Ростіслав 
Ігорович 

КС 614343 Галицьким РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській обл. 0 

17 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів призначено 

член 
Наглядової 
ради 
(Секретар) 

3 Білик Олександр 
Миколайович 

ВВ 765625 29/03/1999 
Краснолиманським МВ УМВС 
України в Донецькій обл. 

0 

18 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів призначено член Ревізійної 

комісії - Теленчі Герман 
Ігорович 

ВС 882617 24/03/2001 Жовтневим 
РВ Маріупольського МУ УМВС 
України в Донецькій обл. 

0 

19 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів призначено член Ревізійної 

комісії - Хворов Андрій 
Миколайович 

ВВ 396461 27/04/1998 Іллічівським 
РВ Маріупольського МУ УМВС 
України в Донецькій обл. 

0.00000008 

20 15.04.2011 чергові загальні збори 
акціонерів призначено член Ревізійної 

комісії - Аліпа Олександр 
Федорович 

ВС 808816 08/02/2001 Жовтневим 
РВ Маріупольського МУ УМВС 
України в Донецькій обл. 

0.0001 
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Інформація про осіб, що підписують документ 

       
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації 

Посада керівника емітента Генеральний директор 
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Бойко Володимир Семенович 
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