
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ 
(Повідомлення про інформацію) 

__29.09.2022_________ 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 

 

№ _11/20/29.09_______ 
          (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. 

 

Виконуючий обов’язки  
Генерального директора                                                                Кциненко Юрій Сергійович 
_______________________                   __________________       __________________________    

            (посада)                                                         (підпис)                            (прізвище та ініціали керівника або                                                                                                            
                                                                                                                                уповноваженої особи емітента) 
                                                             
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
                                                          «АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» 
2. Організаційно-правова форма. Приватне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження. 86065 місто Авдіївка проїзд Індустріальний, 1 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи. 00191075 
5. Міжміський код та телефон, факс. +380623631920, +380623632030 +380623636511 
6. Адреса електронної пошти.  akhz@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, 804, 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, 804, DR/00001/APA 

 



 

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

Повідомлення розміщено на 
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку 

   

https://akhz.metinvestholding.com/ua/about/info 
(URL-адреса веб-сайту) 

 

29.09.2022 року 
(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 

01.09.2022 р 
 

Припинено 
повноваження 

 

Генеральний 
директор 

 

Литовка Віталій 
Анатолійович 

 

0,00 
 

01.09.2022 р Призначено на 
посаду 

Виконуючий 
обов’язки 

Генерального 
директора 

Кциненко Юрій 
Сергійович 

 0,00 

Зміст інформації:  

1. 01.09.2022 року Наглядовою Радою ПРАТ «АКХЗ» прийнято рішення у 
відповідності до п.16.10.1.8. Статуту Товариства припинити повноваження Генерального 
директора ПРАТ «АКХЗ» Литовки Віталія Анатолійовича 02 вересня 2022 року на підставі 
поданої заяви відповідно до ст.36 п.1 КЗПП України. Вважати 02.09.2022 року останнім 
робочім днем Литовки Віталія Анатолійовича на посаді Генерального директора ПРАТ 
«АКХЗ». 

Інформація про непогашену судимість за корисливі та посадові злочини Литовка 
Віталія Анатолійовича відсутня. 

Литовка Віталій Анатолійович перебував на посаді Генерального директора ПРАТ 
«АКХЗ» з 10.10.2019 року по 02.09.2022 року. 

 
2. 01.09.2022 року Наглядовою Радою ПРАТ «АКХЗ» прийнято рішення у 

відповідності до п.16.10.1.8. Статуту Товариства призначити Заступника директора з 
виробництва (з транспорту) Кциненка Юрія Сергійовича виконуючим обов’язки 
Генерального директора Товариства на термін з 03 вересня 2022 року по 04 квітня 2023 
року (включно). 

Інформація про непогашену судимість за корисливі та посадові злочини Кциненка 
Юрія Сергійовича відсутня. 

Кциненко Юрій Сергійович протягом попередніх п’яти років займав наступні 
посади: 



З 26.07.2017 по 18.10.2018 начальник залізничного цеху ПРАТ «АКХЗ»; 
З 19.10.2018 по 02.09.2022 Заступник директора з виробництва (з транспорту) ПРАТ 

«АКХЗ» 
 

 

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених 
пунктом 7 глави 1 розділу III Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться 
додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, 
виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента 

__________ 
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють 
повноваження) на кожну посаду. 

 


