
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  

 

Генеральний директор       Проживальський Олег Петрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

  
М.П. 

 
07.09.2015 

(дата) 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 

4. Код за ЄДРПОУ 

14333937 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044)2204237, (050)1103160 (044)2300254 

6. Електронна поштова адреса 

Svkhomenko@mts.ua  

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.09.2015

(дата)

2. Повідомлення 170 Вiдомостi НКЦПФР 09.09.2015

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)

(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.mts.ua/ в мережі Інтернет 07.09.2015

(адреса сторінки) (дата)



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 

рішення 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

04.09.2015 звільнено 
Генеральний 

директор 
Золочевський Iван 

Олександрович  
0 

Зміст інформації: 

Рiшення про припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «МТС УКРАЇНА» Золочевського Iвана Олександровича прийнято 
Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» 04.09.2015 р. (Протокол №141 вiд 04.09.2015 г.). Рiшення припинити повноваження Генерального 
директора ПрАТ «МТС УКРАЇНА» Золочевського Iвана Олександровича з 04.09.2015 року прийнято у порядку, передбаченому Статутом 
ПрАТ «МТС УКРАЇНА», за згодою сторiн. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента, якою володiє посадова особа: 0%. Наявнiсть 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає. Строк перебування особи на посадi Генерального директора ПрАТ «МТС 
УКРАЇНА»: з вересня 2011 р. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

04.09.2015 обрано 
Генеральний 

директор 
Проживальський Олег 

Петрович 
СН 471686 

25.04.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0 

Зміст інформації: 

Рiшення про обрання Генеральним директором ПрАТ «МТС УКРАЇНА» Проживальського Олега Петровича прийнято Наглядовою Радою 
ПрАТ «МТС УКРАЇНА» 04.09.2015 р. (Протокол №141 вiд 04.09.2015 г.). Рiшення обрати Генеральним директором ПрАТ «МТС УКРАЇНА» 
Проживальського Олега Петровича з 05.09.2015 року прийнято у порядку, передбаченому Статутом ПрАТ «МТС УКРАЇНА», за згодою сторiн. 
Розмiр частки в статутному капiталi емiтента, якою володiє посадова особа: 0%. Наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини: немає. Строк, на який призначено особу: по 31 грудня 2015 року включно. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти 
рокiв: з 31.07.2009 р. по 04.09.2015 р. - Директор з корпоративного управлiння та контролю ПрАТ «МТС УКРАЇНА». Змiни у персональному 
складi правлiння ПрАТ «МТС УКРАЇНА» не вiдбулися. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi: 0 акцiй. Паспорт: Серiя СН №471686, 
виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25.04.1997 р. 

 


