
        Додаток 14  
        до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 
 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента  Публiчне акцiонерне товариство "Донецький 

металопрокатний завод" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  Публiчне акцiонерне товариство                                                                      
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  05838512 
1.4. Місцезнаходження емітента 83009  м.Донецьк вул.Новоросiйська, 13 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  062 332-07-70 332-07-69 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  law@dmpz.dn.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації  

dmpz.dn.ua 

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
 

2. Текст повідомлення 
Посадова особа Голова наглядової ради Андрєєв Iгор Дмитрович (паспорт: серiя ВА номер 593121 виданий Кiровським 
РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 11.01.1997) звiльнена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 1.564%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 24.11.2010р. 
Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).  
Посадова особа Член наглядової ради Левiн Павло Борисович (паспорт: серiя ВС номер 161041 виданий Ворошиловським 
РВ УМВС України в м.Донецьку 31.01.2000) звiльнена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.492%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 24.11.2010р. Рiшення про 
звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).  
Посадова особа Член наглядової ради Солдатова Наталя Георгiївна (паспорт: серiя ВА номер 551145 виданий 
Будьонвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 30.12.1996) звiльнена 25.04.2012. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 07.09.2007р. Рiшення про 
звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).  
Посадова особа Член наглядової ради Курiнна Наталiя Iванiвна (паспорт: серiя ВС номер 890505 виданий Будьонiвським 
РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 13.03.2001) звiльнена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 27.04.2009р. 
Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).  
Посадова особа Член наглядової ради Коростильов Михайло Євгенович (паспорт: серiя ВВ номер 101776 виданий 
Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 06.11.1997) звiльнена 25.04.2012. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на 
посадi з 27.04.2009р. Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).  
Посадова особа Член наглядової ради Андрєєв Iгор Дмитрович (паспорт: серiя ВА номер 593121 виданий Кiровським РВ 
ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 11.01.1997) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 1.564%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 
роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: майстер, iнженер-конструктор, механiк, начальник 
цеху, директор, голова наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 
25.04.2012р.).  
Посадова особа Член наглядової ради Левiн Павло Борисович (паспорт: серiя ВС номер 161041 виданий Ворошиловським 
РВ УМВС України в м.Донецьку 31.01.2000) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.492%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: директор, старший науковий спiвробiтник Академiї педагогiчних 
наук України. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).  
Посадова особа Член наглядової ради Курiнна Наталiя Iванiвна (паспорт: серiя ВС номер 890505 виданий Будьонiвським 
РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 13.03.2001) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 
роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: бухгалтер, старший бухгалтер, старший економiст, 
заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер,; начальник вiддiлу облiку та звiтностi, провiдний бухгалтер,  
директор,  заступник директора з економiки, директор з економiки. Рiшення про призначення прийнято загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).  
Посадова особа Член наглядової ради Коростильов Михайло Євгенович (паспорт: серiя ВВ номер 101776 виданий 
Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 06.11.1997) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: машинiст бурової установки, 
гiрничий майстер, начальник дiльницi, головний iнженер. Рiшення про призначення прийнято загальними зборами 
акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).  
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Бейлiн Костянтин Олександрович (паспорт: серiя ВВ номер 112243 виданий 
Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку 27.11.1997) звiльнена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному 
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капiталi емiтента 0.033%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 
07.09.2007р. Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).  
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Тацiєнко Олена Миколаївна (паспорт: серiя ВА номер 250430 виданий 
Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькiй областi 24.06.1996) звiльнена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 
07.09.2007р. Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).  
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Сиводєд Валентина  Iванiвна (паспорт: серiя ВА номер 558619 виданий 
Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi 04.12.1996) звiльнена 25.04.2012.  
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.023%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
Перебувала на посадi з 07.09.2007р. Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 
25.04.2012р.).  
Посадова особа Член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вторсировина" (код ЄДРПОУ 
30736154) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 91.790%. Cтрок, на який призначено 
особу - 3 роки.  Рiшення про призначення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.). 
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Бейлiн Констянтин Олександрович (паспорт: серiя ВВ номер 112243 виданий 
Ворошиловським РВ УМВС України у м. Донецьку 27.11.1997) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.033%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено 
особу - 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: прибиральник гарячого металу, в. о. 
майстра основної виробничої дiльницi, начальник виробничо-збутового вiддiлу, заступник начальника виробничо-
технiчного вiддiлу, начальник вiддiлу маркетингу, заступник начальника виробничо-збутового вiддiлу. Рiшення про 
призначення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.). 
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Тацiєнко Олена Миколаївна (паспорт: серiя ВА номер 250430 виданий 
Ворошиловським РВ УМВС України у Донецькiй областi 24.06.1996) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу - 5 рокiв.  Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:лаборант, начальник житлово-
комунального вiддiлу. Рiшення про призначення прийнято загальними зборами акцiонерiв (Протокол №15 вiд 
25.04.2012р.).  
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Сиводєд Валентина Iванiвна (паспорт: серiя ВА номер 558619 виданий 
Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi 04.12.1996) призначена 25.04.2012. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.023%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: лаборант 
Центральної Заводської Лабораторiї(ЦЗЛ), керiвник ЦЗЛ. Рiшення про призначення прийнято загальними зборами 
акцiонерiв (Протокол №15 вiд 25.04.2012р.).  
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Бейлiн Костянтин Олександрович (паспорт: серiя ВВ номер 112243 виданий 
Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку 27.11.1997) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.033%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено 
особу - 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:прибиральник гарячого металу, в. о. майстра 
основної виробничої дiльницi, начальник виробничо-збутового вiддiлу, заступник начальника виробничо-технiчного 
вiддiлу, начальник вiддiлу маркетингу, заступник начальника виробничо-збутового вiддiлу. Рiшення про призначення 
прийнято на засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства (Протокол б/н вiд 25.04.2012р.).  
Посадова особа Голова наглядової ради Андрєєв Iгор Дмитрович (паспорт: серiя ВА номер 593121 виданий Кiровським 
РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 11.01.1997) призначена 25.04.2012. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 1.564%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 
роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: майстер, iнженер-конструктор, механiк, начальник 
цеху, директор, голова наглядової ради. Рiшення про призначення прийнято на засiданнi Наглядової ради Товариства 
(Протокол б/н вiд 25.04.2012р.). 

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством.  
 
3.2. Найменування посади. 
 
Голова правлiння ____________ Лам Матвiй Маркович 
 
  
 
 
  М.П. 


