
Особлива інформація від 09.10.2013 

 ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації 

  

Повне найменування емітента:          Публічне акціонерне товариство 

                                                              «Укртелеком» 

Вид  особливої інформації:               Інформація про зміну складу посадових 

                                                       осіб емітента 

Текст повідомлення: 

   Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 07.10.2013 р. № 115, 

припинено  08.10.2013р. (останній день здійснення повноважень)  повноваження членів Правління 
товариства: 

   - Кравця Ігоря Васильовича – тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління ПАТ 
«Укртелеком». 

   Кравець І.В., паспорт НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій 
області 18.05.1996р., на посаді члена Правління  ПАТ «Укртелеком»  перебував протягом 0,25 року. 
Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має. 

   - Агаркової Наталії Володимирівни – директора філії «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ 
«Укртелеком». 

   Агаркова Н.В., паспорт ВС № 634121, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 
05.12.2000 р., на посаді члена Правління ПАТ «Укртелеком» перебувала протягом 0,3 року. Акціями 
ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.  

   - Васьківського Сергія Миколайовича – директора дирекції регуляторно-правового забезпечення та 
управління власністю ПАТ «Укртелеком». 

   Васьківський С.М., паспорт МК № 303194, виданий Сахновидинським РВ УМВС України в Харківській 
області 06.12.1996, на посаді члена Правління ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 1,3 років. 
Володіє акціями  ПАТ «Укртелеком» у кількості – 3 100 штук, що становить – 0,000016% від статутного 
фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.  

   - Прутенко Людмили Петрівни – директора дирекції праці та управління персоналом ПАТ 
«Укртелеком». 

   Прутенко Л.П., паспорт СН №831209, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.06.1998 
р., на посаді члена Правління ПАТ «Укртелеком» перебувала протягом 9,5 років. Володіє акціями ПАТ 
«Укртелеком» у кількості – 3 060 штук, що становить – 0,000016% від статутного фонду товариства. 
Судимості за посадові та корисливі злочини не має.  

   - Чернявського Олександра Геннадійовича – директора дирекції фінансової та комерційної діяльності 
ПАТ «Укртелеком». 

Чернявський О.Г., паспорт СН № 896781, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
11.09.1998 р., на посаді члена Правління ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 0,3 року. Акціями 
ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має. 

   Станом на 07.10.2013 р. інші особи на посади членів Правління ПАТ «Укртелеком» не призначались. 

   Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 07.10.2013 р. № 115, 
припинено  08.10.2013р. (останній день здійснення повноважень)  повноваження Кравця Ігоря 



Васильовича, як особи, що тимчасово здійснює повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком». 
Станом на 07.10.2013 р. інша особа на дану посаду не призначалась. 

   Кравець І.В., паспорт НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій 

області 18.05.1996 р., на посаді тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління ПАТ 
«Укртелеком»  перебував протягом 1,8 років. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за 
посадові та корисливі злочини не має. 

Тимчасово здійснюючий повноваження 

Голови Правління ПАТ «Укртелеком»                                                                     І.В. Кравець 

 


