
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.

Голова Правління                                           _____________
         (посада)                                                          (підпис)
                                                                          М.П.

                                            Бородянський В.В.  
                                        (прізвище та ініціали керівника)
             

                                   25.04.2014р.

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ»

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1

4. Код за ЄДРПОУ: 20044726

5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 501-98-98, 501-98-89

6. Електронна поштова адреса: maksym  chuk.a@stb.ua  

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії                        25.04.2014 
                                                                                                                                                                                             (дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у       № 79 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку     25.04.2014 
                                                        (номер та найменування офіційного друкованого видання)                           (дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці  http://www.stb.ua/company/juridical/  в мережі Інтернерт  25.04.2014
                                                                                                 (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 або

повне
найменування

юридичної особи

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який

видав)** або код
за ЄДРПОУ

юридичної особи

Розмір частки в
статутному

капіталі емітента
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6

24.04.2014
Припинення
повноважень
(відкликання)

Голова Правління
Бородянський

Володимир
Володимирович

--
-

0

Зміст інформації:
24.04.2014 року на засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА
ЦЕНТР – СТБ» у зв’язку з  закінченням 3-х  річного  строку повноважень  Правління та зважаючи на те,  що
відповідно  до  Статуту  Приватного  акціонерного  товариства  «МІЖНАРОДНИЙ  МЕДІА  ЦЕНТР  –  СТБ»
повноваження  Правління  дійсні  до  моменту  обрання  нового  складу,  прийняли  рішення  про  припинення
повноважень  (відкликання)  Голови  Правління  Бородянського  Володимира  Володимировича  (Протокол
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засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ» №
24/04/14  від  24.04.2014р).  Згоди  на  розкриття  паспортних  даних  не  надано.  Часткою в  статутному  капіталі
(акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній
посаді перебував 3 (три) роки з останнього обрання. 

24.04.2014
Припинення
повноважень
(відкликання)

Заступник
Голови

Правління

Клишавчук
Олександр

Миколайович

--
-

0

Зміст інформації:
24.04.2014 року на засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА
ЦЕНТР -  СТБ» у  зв’язку з  закінченням 3-х  річного  строку повноважень  Правління  та  зважаючи на  те,  що
відповідно  до  Статуту  Приватного  акціонерного  товариства  «МІЖНАРОДНИЙ  МЕДІА  ЦЕНТР  -  СТБ»
повноваження  Правління  дійсні  до  моменту  обрання  нового  складу,  прийняли  рішення  про  припинення
повноважень (відкликання)  Заступника Голови Правління Клишавчука Олександра Миколайовича (Протокол
засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ» №
24/04/14  від  24.04.2014р).  Згоди  на  розкриття  паспортних  даних  не  надано.  Часткою в  статутному  капіталі
(акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній
посаді перебував 3 (три) роки з останнього обрання.

24.04.2014
Припинення
повноважень
(відкликання)

Заступник
Голови

Правління

Максимчук
Анатолій

Олександрович

--
-

0

Зміст інформації:
24.04.2014 року на засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА
ЦЕНТР -  СТБ» у  зв’язку з  закінченням 3-х  річного  строку повноважень  Правління  та  зважаючи на  те,  що
відповідно  до  Статуту  Приватного  акціонерного  товариства  «МІЖНАРОДНИЙ  МЕДІА  ЦЕНТР  -  СТБ»
повноваження  Правління  дійсні  до  моменту  обрання  нового  складу,  прийняли  рішення  про  припинення
повноважень (відкликання)  Заступника Голови Правління Максимчука Анатолія Олександровича (Протокол
засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ» №
24/04/14  від  24.04.2014р).  Згоди  на  розкриття  паспортних  даних  не  надано.  Часткою в  статутному  капіталі
(акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній
посаді перебував 3 (три) роки з останнього обрання.

24.04.2014
Припинення
повноважень
(відкликання)

Заступник
Голови

Правління

Назаров Сергій
Анатолійович

--
-

0

Зміст інформації:
24.04.2014 року на засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА
ЦЕНТР -  СТБ» у  зв’язку з  закінченням 3-х  річного  строку повноважень  Правління  та  зважаючи на  те,  що
відповідно  до  Статуту  Приватного  акціонерного  товариства  «МІЖНАРОДНИЙ  МЕДІА  ЦЕНТР  -  СТБ»
повноваження  Правління  дійсні  до  моменту  обрання  нового  складу,  прийняли  рішення  про  припинення
повноважень (відкликання) Заступника Голови Правління Назарова Сергія Анатолійовича (Протокол засідання
Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ» № 24/04/14 від
24.04.2014р).  Згоди  на  розкриття  паспортних  даних  не  надано.  Часткою  в  статутному  капіталі  (акціями)
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді
перебував 3 (три) роки з останнього обрання.

24.04.2014
Припинення
повноважень
(відкликання)

Член Правління
Фінансовий

директор

Рапп Ганна
Ігорівна

--
-

0

Зміст інформації:
24.04.2014 року на засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА
ЦЕНТР -  СТБ» у  зв’язку з  закінченням 3-х  річного  строку повноважень  Правління  та  зважаючи на  те,  що
відповідно  до  Статуту  Приватного  акціонерного  товариства  «МІЖНАРОДНИЙ  МЕДІА  ЦЕНТР  -  СТБ»
повноваження  Правління  дійсні  до  моменту  обрання  нового  складу,  прийняли  рішення  про  припинення
повноважень (відкликання) Члена Правління Фінансового директора Рапп Ганни Ігорівни (Протокол засідання
Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ» № 24/04/14 від
24.04.2014р).  Згоди  на  розкриття  паспортних  даних  не  надано.  Часткою  в  статутному  капіталі  (акціями)
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді
перебувала 3 (три) роки з останнього обрання.

24.04.2014
обрання

(переобрання на
новий строк)

Голова Правління
Бородянський

Володимир
Володимирович

--
-

0

Зміст інформації:
24.04.2014 року на засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА
ЦЕНТР - СТБ» прийняли рішення про обрання (переобрання на новий строк) Голови Правління Бородянського



Володимира Володимировича строком на 3 (три) роки (але в будь-якому випадку до моменту обрання нового
складу),  у  зв’язку  з  припиненням  повноважень  (відкликанням)  попереднього  складу  Правління  (Протокол
засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ» №
24/04/14  від  24.04.2014р.).  Згоди  на  розкриття  паспортних  даних не  надано.  Часткою в  статутному капіталі
(акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади,
які обіймав протягом останніх 5 (п’яти) років: генеральний директор ТОВ «СТАРЛАЙТ МЕДІА», директор ТОВ
«ХМАРОЧОС МЕДІА», директор ТОВ «СТБ РЕНТАЛ», директор ТОВ «ОПР». 

24.04.2014
обрання

(переобрання на
новий строк)

Заступник
Голови

Правління

Клишавчук
Олександр

Миколайович

--
-

0

Зміст інформації:
24.04.2014 року на засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА
ЦЕНТР - СТБ» прийняли рішення про обрання (переобрання на новий строк) Заступника Голови Правління
Клишавчука Олександра Миколайовича строком на 3 (три) роки (але в будь-якому випадку до моменту обрання
нового  складу),  у  зв’язку  з  припиненням  повноважень  (відкликанням)  попереднього  складу  Правління
(Протокол засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР -
СТБ» № 24/04/14 від 24.04.2014р.).  Згоди на розкриття паспортних даних не надано.  Часткою в статутному
капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші
посади, протягом останніх 5 (п’яти) років не обіймала. 

24.04.2014
обрання

(переобрання на
новий строк)

Заступник
Голови

Правління

Максимчук
Анатолій

Олександрович

--
-

0

Зміст інформації:
24.04.2014 року на засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА
ЦЕНТР - СТБ» прийняли рішення про обрання (переобрання на новий строк) Заступника Голови Правління
Максимчука Анатолія Олександровича строком на 3 (три) роки (але в будь-якому випадку до моменту обрання
нового  складу),  у  зв’язку  з  припиненням  повноважень  (відкликанням)  попереднього  складу  Правління
(Протокол засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР -
СТБ» № 24/04/14 від 24.04.2014р.).  Згоди на розкриття паспортних даних не надано.  Часткою в статутному
капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші
посади,  які  обіймав  протягом  останніх  5  (п’яти)  років:  директор  юридичного  департаменту  Приватного
акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ», директор ТОВ «ВАВЕРКА ПРОДАКШН»,
директор ТОВ «3П».

24.04.2014
обрання

(переобрання на
новий строк)

Заступник
Голови

Правління

Назаров Сергій
Анатолійович

--
-

0

Зміст інформації:
24.04.2014 року на засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА
ЦЕНТР - СТБ» прийняли рішення про обрання (переобрання на новий строк) Заступника Голови Правління
Назарова Сергія Анатолійовича строком на 3 (три) роки (але в будь-якому випадку до моменту обрання нового
складу),  у  зв’язку  з  припиненням  повноважень  (відкликанням)  попереднього  складу  Правління  (Протокол
засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ» №
24/04/14  від  24.04.2014р.).  Згоди  на  розкриття  паспортних  даних не  надано.  Часткою в  статутному капіталі
(акціями) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади,
протягом останніх 5 (п’яти) років не обіймав.

24.04.2014
обрання

(переобрання на
новий строк)

Фінансовий
директор, Член

Правління

Рапп Ганна
Ігорівна

--
-

0

Зміст інформації:
24.04.2014 року на засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА
ЦЕНТР - СТБ» прийняли рішення про обрання (переобрання на новий строк)  Фінансового директора, Члена
Правління  Рапп Ганну Ігорівну строком на 3 (три) роки (але в будь-якому випадку до моменту обрання нового
складу),  у  зв’язку  з  припиненням  повноважень  (відкликанням)  попереднього  складу  Правління  (Протокол
засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ» №
24/04/14  від  24.04.2014р.).  Згоди  на  розкриття  паспортних  даних не  надано.  Часткою в  статутному капіталі
(акціями) Товариства не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади,
протягом останніх 5 (п’яти) років не обіймала.

 


