
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 
 19.04.2019  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 2  

 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)  

 Директор ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"       Курмаз Юрiй Павлович 

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

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

01601, обл., м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18. 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

21560766 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 235-93-10 (044) 246-43-78 

6. Адреса електронної пошти 

vatamanchuk@ukrtelecom.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку. 

ДУ "АРIФРУ" 

21676262 

УКРАЇНА  

DR/00001/APA 

 

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



Повідомлення розміщено на власному веб-

сайті учасника фондового ринку 
http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist   19.04.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

18.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради –Голова 

Наглядової ради 

ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ» 

Нетудихата Леонiд 

Iванович 
 0.000000534 

Зміст інформації: 

Рiшенням вiд 18.04.2019 р. рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», якi вiдбулися 18.04.2019 р., (протокол 

№19 вiд 18.04.2019 р.) припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», а саме: Нетудихати Леонiда 

Iвановича - Голови Наглядової Ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Нетудихата Л.I. володiє акцiями ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» у кiлькостi 100 шт., що 

становить 0,000000534% вiд статутного капiталу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi 

перебував з 12.04.2018 р. по теперiшнiй час. 

18.04.2019 обрано 

Член Наглядової 

ради ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ» 

Нетудихата Леонiд 

Iванович 
 0.000000534 

Зміст інформації: 

Рiшенням вiд 18.04.2019 р. рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», якi вiдбулися 18.04.2019 р., (протокол 

№19 вiд 18.04.2019 р.) обрано членiв Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» на термiн до припинення повноважень, а саме: Нетудихату 

Леонiда Iвановича - Члена Наглядової Ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Член Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» Нетудихата Л.I. є 

акцiонером ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Пiдставою для прийняття рiшення є припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ». Член Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» Нетудихата Л.I. володiє акцiями ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» у кiлькостi 100 шт., 

що становить 0,000000534% вiд статутного капiталу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi 

обiймав Нетудихата Л.I. протягом останнiх 5 рокiв: Голова Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

18.04.2019 обрано 

Голова 

Наглядової ради 

ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ» 

Нетудихата Леонiд 

Iванович 
 0.000000534 

Зміст інформації: 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» вiд 18.04.2019 р., прийнятим на засiдання Наглядової ради, що вiдбулося 18.04.2019 р. 

(протокол засiдання НР № 703 вiд 18.04.2019 р.) обрано Голову Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» Нетудихату Леонiда Iвановича на 

термiн до припинення повноважень. Голова Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» Нетудихата Л.I. є акцiонером ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». 

Пiдставою для прийняття рiшення є обрання нового складу Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Голова Наглядової ради ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ» Нетудихата Л.I. володiє акцiями ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» у кiлькостi 100 шт., що становить 0,000000534% вiд статутного 

капiталу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi обiймав Нетудихата Л.I. протягом останнiх 5 

рокiв: Голова Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». 

18.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ» 

Муковнiн Сергiй 

Олексiйович 
 0.000000534 

Зміст інформації: 

Рiшенням вiд 18.04.2019 р. рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», якi вiдбулися 18.04.2019 р., (протокол 

№19 вiд 18.04.2019 р.) припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», а саме: Муковнiна Сергiя 

Олексiйовича - Члена Наглядової Ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Муковнiн С.О. володiє акцiями ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» у кiлькостi 100 шт., що 

становить 0,000000534% вiд статутного капiталу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi 

перебував з 12.04.2018 р. по теперiшнiй час. 

18.04.2019 обрано 

Член Наглядової 

ради ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ 

Муковнiн Сергiй 

Олексiйович 
 0.000000534 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

Рiшенням вiд 18.04.2019 р. рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», якi вiдбулися 18.04.2019 р., (протокол 

№19) обрано членiв Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» на термiн до припинення повноважень, а саме: Муковнiна Сергiя Олексiйовича - 

Члена Наглядової Ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Член Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» Муковнiн С.О. є акцiонером ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ». Пiдставою для прийняття рiшення є припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ». Член Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» Муковнiн С.О. володiє акцiями ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» у кiлькостi 100 шт., 

що становить 0,000000534% вiд статутного капiталу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi 

обiймав Муковнiн С.О. протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової Ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»; член Наглядової ради ПрАТ «Фарлеп-

Iнвест»; член Наглядової ради ТОВ «ПЕРШИЙ УНIВЕРМАГ», iнвестицiйний менеджер АТ «СКМ». 

18.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ» 

Баринов Олександр 

Олексiйович 
 0.000000534 

Зміст інформації: 

Рiшенням вiд 18.04.2019 р. рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», якi вiдбулися 18.04.2019 р., (протокол 

№19 вiд 18.04.2019 р.) припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», а саме: Баринова Олександра 

Олексiйовича - Члена Наглядової Ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Баринов О.О. володiє акцiями ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» у кiлькостi 100 шт., що 

становить 0,000000534% вiд статутного капiталу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi 

перебував з 12.04.2018 р. по теперiшнiй час. 

18.04.2019 обрано 

Член Наглядової 

ради ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ» 

Баринов Олександр 

Олексiйович 
 0.000000534 

Зміст інформації: 

Рiшенням вiд 18.04.2019 р. рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», якi вiдбулися 18.04.2019 р., (протокол 

№19 вiд 18.04.2019 р.) обрано членiв Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» на термiн до припинення повноважень, а саме: Баринова 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Олександра Олексiйовича - Члена Наглядової Ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Член Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» Баринов О.О. є 

акцiонером ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Пiдставою для прийняття рiшення є припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ». Член Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» Баринов О.О. володiє акцiями ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» у кiлькостi 100 шт., 

що становить 0,000000534% вiд статутного капiталу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi 

обiймав Баринов О.О. протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»; член Наглядової ради ПрАТ «Фарлеп-Iнвест»; 

Голова Наглядової ради ТОВ «МЕДIА ГРУПА УКРАЇНА»; член Наглядової ради ТОВ «ДIДЖIТАЛ СКРIНЗ»; член Наглядової ради ТОВ 

«ПЕРШИЙ УНIВЕРМАГ»; Голова ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»; директор з розвитку телекомунiкацiйного направлення бiзнесу АТ «СКМ». 

18.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ» 

Павленко Людмила 

Миколаївна 
 0.000000534 

Зміст інформації: 

Рiшенням вiд 18.04.2019 р. рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», якi вiдбулися 18.04.2019 р., (протокол № 

19) припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», а саме: Павленко Людмили Миколаївни - Члена 

Наглядової Ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Павленко Л.М. володiє акцiями ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» у кiлькостi 100 шт., що становить 

0,000000534% вiд статутного капiталу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi перебувала з 

12.04.2018 р. по теперiшнiй час. 

18.04.2019 обрано 

Член Наглядової 

ради ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ» 

Павленко Людмила 

Миколаївна 
 0.000000534 

Зміст інформації: 

Рiшенням вiд 18.04.2019 р. рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», якi вiдбулися 18.04.2019 р., (протокол 

№19 вiд 18.04.2019 р.) обрано членiв Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» на термiн до припинення повноважень, а саме: Павленко 

Людмилу Миколаївну - Члена Наглядової Ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Член Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» Павленко Л.М. є 

акцiонером ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Пiдставою для прийняття рiшення є припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

«УКРТЕЛЕКОМ». Член Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» Павленко Л.М. володiє акцiями ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» у кiлькостi 100 шт., 

що становить 0,000000534% вiд статутного капiталу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi 

обiймала Павленко Л.М. протягом останнiх 5 рокiв: головний юрисконсульт АТ «СКМ»; член Наглядової Ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»; член 

Наглядової ради ТОВ «МЕДIА ГРУПА УКРАЇНА»; член Наглядової ради ТОВ «ЛЕМТРАНС»; член Наглядової ради ПрАТ «Фарлеп-Iнвест»; 

член Наглядової ради ТОВ «ПОРТIНВЕСТ»; головний юрисконсульт ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ». 

18.04.2019 обрано 

Член Наглядової 

ради –

незалежний 

директор ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ» 

Щербинська Яна 

Володимирiвна 
 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням вiд 18.04.2019 р. рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», якi вiдбулися 18.04.2019 р., (протокол 

№19 вiд 18.04.2019 р.) обрано членiв Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» на термiн до припинення повноважень, а саме: Щербинську Яну 

Володимирiвну - Члена Наглядової Ради-незалежного директора ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Член Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» 

Щербинська Я.В. є незалежними директором. Пiдставою для прийняття рiшення є припинення повноважень попереднього складу Наглядової 

ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» Щербинська Я.В. не володiє акцiями ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ». Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi обiймала Щербинська Я.В. протягом останнiх 5 рокiв: 

юрист ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ»; директор ТОВ «ЧАС ЗАКОНУ», директор ТОВ "ПРIОРИТЕТ-К". 

18.04.2019 обрано 

Член Наглядової 

ради –

незалежний 

директор ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ 

Iванова Олена Iванiвна  0 

Зміст інформації: 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Рiшенням вiд 18.04.2019 р. рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», якi вiдбулися 18.04.2019 р., (протокол 

№19 вiд 18.04.2019 р.) обрано членiв Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» на термiн до припинення повноважень, а саме: Iванову Олену 

Iванiвну - Члена Наглядової Ради-незалежного директора ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Член Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» Iванова О.I. є 

незалежними директором. Пiдставою для прийняття рiшення є припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ». Член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» Iванова О.I. не володiє акцiями ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ». Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi обiймала Iванова О.I. протягом останнiх 5 рокiв: заступник 

директора ТОВ «ЧАС ЗАКОНУ»; юрист ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ». 

 


