
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова Правлiння       Лупiй Богдан Олександрович 

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

  
М.П. 

 

15.05.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

01004, мiсто Київ, вулиця Шовковична, 42-44 

4. Код за ЄДРПОУ 

21672206 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 277-50-00 (044) 277-50-01 

6. Електронна поштова адреса 

inf_emitenta@pfts.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.05.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 94 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 18.05.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.pfts.ua в мережі Інтернет 18.05.2018 

 
(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 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 

15.05.2018 обрано 

Голова 

Наглядової 

Ради 

Мозговий Олег 

Миколайович  
0 

Зміст інформації: 

15.05.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiдповiдно до п. 12.14 Статуту ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» 

прийнято рiшення обрати Мозгового Олега Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) Головою 

Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Обрання Голови Наглядової ради зумовлено обранням нового складу Наглядової ради емiтента та 

необхiднiстю обрання Голови Наглядової ради вiдповiдно до законодавства та внутрiшнiх документiв ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». 

Посадову особу призначено членом Наглядової ради ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" з 26.04.2018р. та Головою Наглядової ради ПАТ 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" з 15.05.2018р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi 

посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: завiдуючий кафедри мiжнародних фiнансiв, Член Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку. 

15.05.2018 обрано 

Голова 

Комiтету 

Наглядової 

ради з 

питань 

аудиту 

Бiрюков Денис Вiкторович  
 

0 

Зміст інформації: 

15.05.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiдповiдно до п.14.1 Статуту ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято 

рiшення обрати Бiрюкова Дениса Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) Головою Комiтету 



Дата 

вчинення 

дії 

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 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань аудиту. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрання посадової особи зумовлено обранням складу Комiтету Наглядової 

ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань аудиту Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадову особу обрано з 

15.05.2018р. до дати переобрання членiв Комiтету Наглядовою радою ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» або до дати припинення повноважень 

особи як Члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

директор, заступник директора. 

15.05.2018 обрано 

Член 

Комiтету 

Наглядової 

ради з 

питань 

аудиту 

Київець Олена Валерiївна 
 

0 

Зміст інформації: 

15.05.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiдповiдно до п.14.1 Статуту ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято 

рiшення обрати Київець Олену Валерiївну (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) Членом Комiтету Наглядової 

ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань аудиту. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Обрання посадової особи зумовлено обранням складу Комiтету Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа 

ПФТС» з питань аудиту Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадову особу обрано з 15.05.2018р. до дати переобрання 

членiв Комiтету Наглядовою радою ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» або до дати припинення повноважень особи як Члена Наглядової ради ПАТ 

«Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: завiдувач вiддiлу, науковий консультант. 

15.05.2018 обрано 

Член 

Комiтету 

Наглядової 

ради з 

питань 

Малаi Сергiос 
 

0 



Дата 

вчинення 

дії 

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 

аудиту 

Зміст інформації: 

15.05.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiдповiдно до п.14.1 Статуту ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято 

рiшення обрати Малаi Сергiоса (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) Членом Комiтету Наглядової ради ПАТ 

«Фондова бiржа ПФТС» з питань аудиту. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Обрання посадової особи зумовлено обранням складу Комiтету Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа 

ПФТС» з питань аудиту Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадову особу обрано з 15.05.2018р. до дати переобрання 

членiв Комiтету Наглядовою радою ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» або до дати припинення повноважень особи як Члена Наглядової ради ПАТ 

«Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор. 

15.05.2018 обрано 

Голова 

Комiтету 

Наглядової 

ради з 

питань 

винагород 

та 

призначень 

Трiпульський Григорiй 

Яковлевич  
0 

Зміст інформації: 

15.05.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiдповiдно до п.14.1 Статуту ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято 

рiшення обрати Трiпульського Григорiя Яковлевича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) Головою Комiтету 

Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та з питань призначень. Посадова 

особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрання посадової 

особи зумовлено обранням складу Комiтету Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань визначення винагороди посадовим особам 

товариства та з питань призначень Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадову особу обрано з 15.05.2018р. до дати 



Дата 

вчинення 

дії 

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 

переобрання членiв Комiтету Наглядовою радою ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» або до дати припинення повноважень особи як Члена 

Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор, доцент 

кафедри. 

15.05.2018 обрано 

Член 

Комiтету 

Наглядової 

ради з 

питань 

винагород 

та 

призначень 

Мовчан Юлiя Вiталiївна 
 

0 

Зміст інформації: 

15.05.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiдповiдно до п.14.1 Статуту ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято 

рiшення обрати Мовчан Юлiю Вiталiївну (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) Членом Комiтету Наглядової 

ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та з питань призначень. Посадова особа не 

володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрання посадової особи 

зумовлено обранням складу Комiтету Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань визначення винагороди посадовим особам 

товариства та з питань призначень Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадову особу обрано з 15.05.2018р. до дати 

переобрання членiв Комiтету Наглядовою радою ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» або до дати припинення повноважень особи як Члена 

Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: завiдувач сектору, 

науковий консультант. 

15.05.2018 обрано 

Член 

Комiтету 

Наглядової 

ради з 

Холодян Андрiй Iванович 
 

0 



Дата 

вчинення 

дії 

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 

питань 

винагород 

та 

призначень 

Зміст інформації: 

15.05.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiдповiдно до п.14.1 Статуту ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято 

рiшення обрати Холодяна Андрiя Iвановича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) Членом Комiтету Наглядової 

ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та з питань призначень. Посадова особа не 

володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрання посадової особи 

зумовлено обранням складу Комiтету Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань визначення винагороди посадовим особам 

товариства та з питань призначень Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадову особу обрано з 15.05.2018р. до дати 

переобрання членiв Комiтету Наглядовою радою ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» або до дати припинення повноважень особи як Члена 

Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер iз 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi, директор юридичного департаменту. 

 


