
ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про виникнення  особливої інформації про емітента 

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: www.mts.com.ua 
1.9. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

 

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 

28.01.2014 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Дубовсков Андрiй 

Анатолiйович 
 0 

Зміст інформації: 

28.01.2014 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Протокол № 30 вiд 29.01.2014р.) 

прийнято наступне рiшення: 

Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Дубовскова Андрiя Анатолiйовича. Дубовсков А.А. на посадi перебував з 

25.04.2013 р., часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, представник Акцiонера ВАТ "МТС". ВАТ "МТС" належить 99% в статутному 

капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

28.01.2014 обрано член Дубовсков Андрiй  0 

mailto:ntarasova@mts.com.ua
http://www.mts.com.ua/
http://www.mts.com.ua/


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 

Наглядової 

ради 

Анатолiйович 

Зміст інформації: 

28.01.2014 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Протокол № 30 вiд 29.01.2014р.) 

прийнято наступне рiшення: 

Обрати членом Наглядової ради Дубовскова Андрiя Анатолiйовича. Дубовсков А.А. часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 

представник Акцiонера ВАТ "МТС". ВАТ "МТС" належить 99% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу вiдповiдно до Статуту: 3 роки. Посади, якi посадова особа 

обiймала протягом трудової дiяльностi: з 1993 року обiймав ряд керiвних посад в компанiях: Millicom International Cellular S.A, Millicom 

International Cellular B.V., ТОВ «Региональная сотовая связь», ЗАТ «800» та iн. у Москвi, Алма-Атi, Нижньому Новгородi та Пермi. З 2002 року 

по 2004 рiк був генеральним директором однiєї з компанiй мiжнародної групи «Теле2» (Швецiя) в Нижньому Новгородi. В 2004 р. запрошений 

на роботу в ВАТ «МТС» та до 2006 р - керiвник нижегородської фiлiї. В 2006–2007 роках - директор макро-регiону МТС «Урал». У груднi 2007 

року отримав посаду першого заступника Генерального директора ПрАТ «МТС УКРАЇНА». З березня 2008 р. по березень 2011 г. - 

Генеральний директор ПрАТ «МТС УКРАЇНА». З 04 березня 2011 г. призначений на посаду Президента ВАТ «МТС». Особа не надала дозвiл 

на розкриття паспортних даних.  

28.01.2014 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Корня Олексiй 

Валерiйович 
 0 

Зміст інформації: 

28.01.2014 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Протокол № 30 вiд 29.01.2014р.) 

прийнято наступне рiшення: 

Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Корня Олексiя Валерiйовича. Корня О.В. на посадi перебував з 25.04.2013 р., 

часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, представник Акцiонера ВАТ "МТС". ВАТ "МТС" належить 99% в статутному капiталi 

емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



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 

28.01.2014 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Корня Олексiй 

Валерiйович 
 0 

Зміст інформації: 

28.01.2014 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Протокол № 30 вiд 29.01.2014р.) 

прийнято наступне рiшення: 

Обрати членом Наглядової ради Корня Олексiя Валерiйовича. Корня О.В. часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, представник 

Акцiонера ВАТ "МТС". ВАТ "МТС" належить 99% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу вiдповiдно до Статуту: 3 роки. Посади, якi посадова особа обiймала 

протягом трудової дiяльностi: в перiод 2002–2004 р.р. працював Головним фахiвцем з фiнансового консультування ВАТ «Северо-Западный 

Телеком» (м. С.-Петербург). З 2004 року по теперiшнiй час працює в ВАТ «МТС» - спочатку Фiнансовим директором фiлiї «Макро-регион 

«Урал», потiм Директором департаменту фiнансового планування i аналiзу, з 2004 р. - Директором з контроллiнгу, ТВО Вiце-президента з 

фiнансiв та iнвестицiй. З 2008 р. є членом Правлiння ВАТ «МТС», з 2009 р. по теперiшнiй час – член Правлiння ЗАТ «Русская телефонная 

компания», член Ради директорiв СООО «Мобильные ТелеСистемы», член Наглядової ради ТОВ ИП «УЗДУНРОБИТА», член Ради директорiв 

International Cell Holding LTD та ЗАТ «Телефон.ру». Особа не надала дозвiл на розкриття паспортних даних.  

28.01.2014 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Лацанич Василь Iгорович  0 

Зміст інформації: 

28.01.2014 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Протокол № 30 вiд 29.01.2014р.) 

прийнято наступне рiшення: 

Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Лацанича Василя Iгоровича. Лацанич В.I. на посадi перебував з 25.04.2013 р., 

часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, представник Акцiонера ВАТ "МТС". ВАТ "МТС" належить 99% в статутному капiталi 

емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



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 

28.01.2014 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Лацанич Василь Iгорович  0 

Зміст інформації: 

28.01.2014 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Протокол № 30 вiд 29.01.2014р.) 

прийнято наступне рiшення: 

Обрати членом Наглядової Ради Лацанича Василя Iгоровича. Лацанич В.I. часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, представник 

Акцiонера ВАТ "МТС". ВАТ "МТС" належить 99% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу вiдповiдно до Статуту: 3 роки. Посади, якi посадова особа обiймала 

протягом трудової дiяльностi: з 1997 року обiймав ряд керiвних посад в компанiї Кока-Кола. У жовтнi 2005 року призначений заступником 

Генерального директора з маркетингу в ПрАТ «МТС УКРАЇНА». З листопада 2007 року по березень 2011 – директор з маркетингу ПрАТ 

«МТС УКРАЇНА». З 05 березня 2011 р. Призначений на посаду Генерального директора ПрАТ«МТС УКРАЇНА». З вересня 2011 призначений 

на посаду вiце-президента з маркетингу ВАТ «МТС». Особа не надала дозвiл на розкриття паспортних даних.  

28.01.2014 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Савченко Вадим 

Едуардович 
 0 

Зміст інформації: 

28.01.2014 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Протокол № 30 вiд 29.01.2014р.) 

прийнято наступне рiшення: 

Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Савченка Вадима Едуардовича. Савченко В.Е. на посадi перебував з 25.04.2013р., 

часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, представник Акцiонера ВАТ "МТС". ВАТ "МТС" належить 99% в статутному капiталi 

емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

28.01.2014 обрано 
член 

Наглядової 

Савченко Вадим 

Едуардович 
 0 



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 

ради 

Зміст інформації: 

28.01.2014 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Протокол № 30 вiд 29.01.2014р.) 

прийнято наступне рiшення: 

Обрати членом Наглядової Ради Савченка Вадима Едуардовича. Савченко В.Е. часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, представник 

Акцiонера ВАТ "МТС". ВАТ "МТС" належить 99% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу вiдповiдно до Статуту: 3 роки. Посади, якi посадова особа обiймала 

протягом трудової дiяльностi: має 15-рiчний досвiд роботи у сферi продаж на рiзних посадах – вiд координатора вiддiлу продаж до директора 

фiлiї. Працював в ТОВ «Pepsi International Bottlers», ЗАТ «JTI» та ВАТ «Вена». З 2005 по 2007 рр. працював на посадi директора департаменту 

по роботi з партнерами макрорегiону «Урал» ВАТ «МТС». З 2007 по 2008 рр. –директор фiлiї «Урал» ВАТ «ТС-Ритейл».У листопадi 2008 р. 

призначений директором з продажу та абонентському обслуговуванню ПрАТ «МТС УКРАЇНА»,з червня 2011 призначений на посаду вiце-

президента з продажу та обслуговування ВАТ «МТС». Особа не надала дозвiл на розкриття паспортних даних. 

28.01.2014 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Хеккер Мiхаель 
С4 W9CH2PK 

04.06.2010 FRG 
0 

Зміст інформації: 

28.01.2014 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Протокол № 30 вiд 29.01.2014р.) 

прийнято наступне рiшення: 

Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Хеккера Мiхаеля. Хеккер Мiхаель на посадi перебував з 25.04.2013 р., часткою в 

статутному капiталi емiтента не володiє, представник Акцiонера ВАТ "МТС". ВАТ "МТС" належить 99% в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має 

28.01.2014 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Шоржин Валерiй 

Вiкторович 
 0 



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 

Зміст інформації: 

28.01.2014 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Протокол № 30 вiд 29.01.2014р.) 

прийнято наступне рiшення: 

Обрати членом Наглядової Ради Шоржина Валерiя Вiкторовича. Шоржин В.В. часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, представник 

Акцiонера ВАТ "МТС". ВАТ "МТС" належить 99% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу вiдповiдно до Статуту: 3 роки. Посади, якi посадова особа обiймала 

протягом трудової дiяльностi: в перiод 2000 – 2006 р.р. працював директором з iнформацiйних технологiй СЦС “Совинтел”. З 2006 по 2007 р.р. 

– Директор з iнформацiйних технологiй та iнформацiйному менеджменту ВАТ «Фарлеп-Инвест». З 2007 по 2008 р.р. – Головний технiчний 

директор ВАТ «Фарлеп-Инвест». З 2008 по 2010 р.р. обiймав посаду Директора з iнформацiйних технологiй ВАТ «МТС». З 2010 по 2011 – ТВО 

Директора з управлiння закупiвель ВАТ МТС, з квiтня 2011 р. – Директор з управлiння закупiвель ВАТ «МТС». Особа не надала дозвiл на 

розкриття паспортних даних.  

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    
                                                                             29.01.2014 року 
 

 


