
ПОВІДОМЛЕННЯ 

Про виникнення  особливої інформації про емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «МТС УКРАЇНА» 

                                                            1.Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента:       Приватне акціонерне товариство «МТС Україна» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний  код за  ЄДРПОУ емітента: 14333937 

1.4. Місцезнаходження емітента: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 230 02 57 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: ntarasova@mts.com.ua 

1.7. Веб-сайт емітента: www.mts.com.ua 

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: відсутня 

1.9. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення 

13.02.2013 року позачерговими Загальними зборами  Приватного акціонерного Товариства 

«МТС Україна» (Протокол № 26 від 14.02.2013р.) прийняті наступні  рішення: 

1) достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії  Пузанкової Тетяни 

Леонідівни (паспорт: 5408 064598, виданий ВУФМС Росії по Орловській обл. у Залізничному 

р-ні міста Орел 06.08.2008 р.). Пузанкова Т.Л. на посаді перебувала з 13.12.2011 р., часткою в 

статутному капіталі емітента не володіє, представник Акціонера ВАТ "МТС". ВАТ "МТС" 

належить  99% в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

2) Обрати членом Ревізійної комісії Пузанкову Тетяну Леонідівну  (паспорт: 5408 064598, 

виданий ВУФМС Росії по Орловській обл. у Залізничному р-ні міста Орел 06.08.2008 р.). 

Пузанкова Т.Л. часткою в статутному капіталі емітента не володіє, представник Акціонера 

ВАТ "МТС". ВАТ "МТС" належить  99% в статутному капіталі емітента.  Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено 

посадову особу відповідно до Статуту: 3 роки.  Посади, які посадова особа обіймала 

протягом трудової діяльності: з 2004 р. по 2011 рік працювала  менеджером відділу аудиту  

ЗАТ «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». З 2011 року обіймає посаду начальника Відділу 

фінансових аудитів Департаменту внутрішнього аудиту  ВАТ «МТС». 

3) Достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії  Барінова Володимира 

Сергійовича (паспорт: 4608 674774, виданий ТП №2 ВУФМС Росії у Балашихінському р-ні  

Московської області 18.06.2009 р.). Барінов В.С.  на посаді перебував з 13.12.2011 р., 

часткою в статутному капіталі емітента не володіє, представник Акціонера ВАТ "МТС". ВАТ 

"МТС" належить  99% в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

4) Обрати членом Ревізійної комісії Волкову Ольгу Миколаївну (паспорт: серія 4004 

№822467, виданий ГУВД по С-Петербургу и Лен. області 16.10.2003 р.). Волкова О.М. 

часткою в статутному капіталі емітента не володіє, представник Акціонера ВАТ "МТС". ВАТ 

"МТС" належить  99% в статутному капіталі емітента.  Посадова особа непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено посадову 

особу відповідно до Статуту: 3 роки.  Посади, які посадова особа обіймала протягом трудової 

діяльності: з 2004 по 2008 роки працювала начальником  відділу розвитку функції 

управління  доходами ВАТ «МТС». З 2008 по 2009 роки -  провідний експерт в сфері 

запобігання шахрайству і гарантування доходів ТОВ «Інформаційні системи Джет». З 2009 

по 2010 роки – провідний менеджер в сфері гарантування доходів ВАТ «Вимпелком». З 2010 

року -  керівник групи перевірок операційної діяльності Макро-регіону «Северо-Запад» ВАТ 

«МТС». 

5) Достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії  Мотузок Павла Юрійовича 

(паспорт: 4607138166, виданий 2 ГОМ УВС у Люберецькому р-ні  Московської області  

14.03.2006 р.) Мотузок П.Ю. на посаді перебував з 13.12.2011 р., часткою в статутному 
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капіталі емітента не володіє, представник Акціонера ВАТ "МТС". ВАТ "МТС" належить  

99% в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. 

6) Обрати членом Ревізійної комісії Барикіну Ірину Валеріївну (паспорт: 4602 №950236, 

виданий Електрогірським відділенням міліції Павлово-Посадського ОВД, МО, 13.08.2002 р.). 

Барикіна І.В. часткою в статутному капіталі емітента не володіє, представник Акціонера 

ВАТ "МТС". ВАТ "МТС" належить  99% в статутному капіталі емітента.  Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено 

посадову особу відповідно до Статуту: 3 роки.  Посади, які посадова особа обіймала 

протягом трудової діяльності: з 2008 по 2012  рік працювала старшим консультантом ТОВ 

«БерингПойнт». З 2010  по 2012 рік -  старший консультант ЗАТ «КПМГ». З 2012 року – 

керівник  проекту Відділу фінансових аудитів Департаменту внутрішнього аудиту ВАТ 

«МТС». 

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься  у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з  законодавством. 

 

Генеральний директор          __________________      Золочевський Іван Олександрович    

                                                     Підпис одержано     14.02.2013 року 

 

 

  


