
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       Золочевський Іван Олександрович

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

  
М.П. 

 
19.05.2015 

(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 

0442204237 0442300254 

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 19.05.2015

(дата)

2. Повідомлення 
95 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
22.05.2015

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

www.mts.ua  в мережі Інтернет 22.05.2015

(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 

18.05.2015 звільнено 
член 

Наглядової 
ради 

Дубовсков Андрiй 
Анатолiйович  

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) припинено повноваження члена 
Наглядової ради Дубовскова Андрiя Анатолiйовича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. На посадi перебував з 28.01.2014 р.. Розмiр 
пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента. Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

18.05.2015 звільнено 
член 

Наглядової 
ради 

Корня Олексiй 
Валерiйович  

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) припинено повноваження члена 
Наглядової ради Корня Олексiя Валерiйовича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. На посадi перебував з 28.01.2014 р.. Розмiр 
пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента. Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

18.05.2015 звільнено 
член 

Наглядової 
ради 

Лацанич Олексiй Iгорович
 

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) припинено повноваження члена 



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 Лацанича Олексiя Iгоровича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. На посадi перебував з 28.01.2014 р., часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента. Змiни 
вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

18.05.2015 звільнено 
член 

Наглядової 
ради 

Савченко Вадим 
Едуардович  

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) припинено повноваження члена 
Наглядової ради Савченка Вадима Едуардовича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. На посадi перебував з 28.01.2014 р.. Розмiр 
пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента. Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

18.05.2015 звільнено 
член 

Наглядової 
ради 

Шоржин Валерiй 
Вiкторович  

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) припинено повноваження члена 
Наглядової ради Шоржина Валерiя Вiкторовича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. На посадi перебував з 28.01.2014 р., часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента. Змiни 
вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

18.05.2015 обрано 
член 

Наглядової 
ради 

Дубовсков Андрiй 
Анатолiйович  

0 

Зміст інформації: 



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 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) обрано члена Наглядової ради 
Дубовскова Андрiя Анатолiйовича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в 
статутному капiталi емiтента, представник Пiдприємства зi 100% iноземною iнвестицiєю "ПТТ Телеком Київ", що є акцiонером ПрАТ «МТС 
УКРАЇНА», володiючим 7 816 621 звичайною iменною акцiєю ПрАТ «МТС УКРАЇНА», що складає 1% вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА». Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: З березня 2008 року по 
березень 2011 року - Генеральний директор ПрАТ «МТС УКРАЇНА». З 04 березня 2011 року - Президент ВАТ «МТС». 

18.05.2015 обрано 
член 

Наглядової 
ради 

Корня Олексiй 
Валерiйович  

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) обрано члена Наглядової ради Корня 
Олексiя Валерiйовича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє, 0,000% в статутному 
капiталi емiтента, представник Пiдприємства зi 100% iноземною iнвестицiєю "ПТТ Телеком Київ", що є акцiонером ПрАТ «МТС УКРАЇНА», 
володiючим 7 816 621 звичайною iменною акцiєю ПрАТ «МТС УКРАЇНА», що складає 1% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ 
«МТС УКРАЇНА». Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: 3 2009 року по цей час – член Правлiння 
ЗАТ «Росiйська телефонна компанiя», член Ради директорiв СООО «Мобiльнi ТелеСистеми», член Ради директорiв International Cell Holding 
LTD. З 2011 по даний час є членом Ради директорiв ВАТ «МТС-Банк». 

18.05.2015 обрано 
член 

Наглядової 
ради 

Лацанич Василь Iгорович
 

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) обрано члена Наглядової ради Лацанича 



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 

Василя Iгоровича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному 
капiталi емiтента, представник Приватної компанiї з обмеженою відповідальністю Preludium B.V., що є акцiонером ПрАТ «МТС УКРАЇНА», 
володiючим 773 845 495 звичайних iменних акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА», що складає 99% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ 
«МТС УКРАЇНА». Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: З листопада 2007 року по березень 2011 
року - Директор по маркетингу ПрАТ «МТС УКРАЇНА». З 05 березня 2011 року - Генеральний директор ПрАТ «МТС УКРАЇНА». Звересня 
2011 року - вiце-президент по маркетингу ВАТ «МТС». З 2011 по 2012 р.р. - членом Правлiння ЗАТ «РТК». З 2012 року по даний час - член 
Ради директорiв ТОВ «Стрим», ВАТ МГТС, ЗАТ «РТК», ВАТ «НИС», ВАТ «МТС-Банк». 

18.05.2015 обрано 
член 

Наглядової 
ради 

Савченко Вадим 
Едуардович  

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) обрано члена Наглядової ради Савченка 
Вадима Едуардовича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному 
капiталi емiтента, представник Приватної компанiї з обмеженою відповідальністю Preludium B.V., що є акцiонером ПрАТ «МТС УКРАЇНА», 
володiючим 773 845 495 звичайних iменних акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА», що складає 99% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ 
«МТС УКРАЇНА». Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: З листопада 2008 року приступив до 
виконання обов`язкiв Директора по продажам та абонентському обслуговуванню ПрАТ «МТС УКРАЇНА», з липня 2011 року - Вiце-президент 
по продажамта обслуговуванню ВАТ «МТС». З 2011 року по даний час є членом Ради директорiв ЗАТ «РТК», ЗАТ «К-Телеком», International 
Cell Holding LTD. В 2013 роцi обраний в Раду директорiв ВАТ МГТС, ЗАТ «ТАСКОМ» та ВАТ «МТС-Банк». 

18.05.2015 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: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) обрано члена Наглядової ради 
Шоржина Валерiя Вiкторовича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в 
статутному капiталi емiтента, представник Приватної компанiї з обмеженою відповідальністю Preludium B.V., що є акцiонером ПрАТ «МТС 
УКРАЇНА», володiючим 773 845 495 звичайних iменних акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА», що складає 99% вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА». Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: З 2010 по 2011 р.р. – ВРИО 
Директора по управлiнню закупками ВАТ «МТС», з квiтня 2011 року - Директор по управлiнню закупками ВАТ «МТС». З 2014 року по даний 
час - Вiце-президент по закупкам та адмiнiстративним питанням ВАТ «МТС» та члено Правлiння ВАТ «МТС». З 2012 року по даний чася – 
член Ради директорiв ВАТ МГТС. З 2013 року по даний час – член Ради директорiв ЗАТ «МГТС-Нерухомiсть» 

18.05.2015 обрано 
член 

Наглядової 
ради 

Зоммер Рон 
 

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) обрано члена Наглядової ради Зоммера 
Рона. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента, 
представник Приватної компанiї з обмеженою відповідальністю Preludium B.V., що є акцiонером ПрАТ «МТС УКРАЇНА», володiючим 773 845 
495 звичайних iменних акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА», що складає 99% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА». 
Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: В 2005 роцi в якостi незалежного директора увiйшов до 
складу Ради директорiв ВАТ АФК «Система»,де також виконував обов`язки Голови Комiтету по зв`язкам з iнвесторами. Веде обширну 
дiяльнiсть в областi корпоративного управлiння, будучи членом Ради директорiв компанiй Motorola, Tata Consultancy Services, Weather 
Investments, Munich Reinsurance, а також членом Мiжнародної консультативної ради Blackstone Group. 

18.05.2015 обрано член Ушацький Андрiй 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 

Наглядової 
ради 

Едуардович 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) обрано члена Наглядової ради 
Ушацького Андрiя Едуардовича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в 
статутному капiталi емiтента, представник Приватної компанiї з обмеженою відповідальністю Preludium B.V., що є акцiонером ПрАТ «МТС 
УКРАЇНА», володiючим 773 845 495 звичайних iменних акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА», що складає 99% вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА». Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: З 2009 року по даний час є 
членом Правлiния ВАТ «МТС». З 2014 року по даний час є Вiце-президентом по технiцi й iнформацiйним технологiям.  

 


