
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       Михайлишин Iван Iванович 

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

  
М.П. 

 

18.04.2014 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство «Центр європейської iнтеграцiї» 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

79037, м. Львiв, вул. Б. Хмельницького, 228 

4. Код за ЄДРПОУ 

04874351 

5. Міжміський код та телефон, факс 

322442303 322442302 

6. Електронна поштова адреса 

cei@mail.lviv.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2014 

 
(дата) 

2. Повідомлення 76 Бюлетень. Цiннi папери України 24.04.2014 

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

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://www.cei.lviv.ua/ua/jsinfo_ua.htm 

в мережі 

Інтернет 
24.04.2014 

 
(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 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 

18.04.2014 
припинено 

повноваження 

голова 

наглядової 

ради 

Монченко-Ертель Сергiй 

Альбертович  
0.5629 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Центр європейської iнтеграцiї» (протокол № 1 вiд 18.04.2014р.), на пiдставi Статуту Товариства та 

Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про припинення повноважень голови наглядової ради Монченко-Ертель Сергiя 

Альбертовича. Володiє 22777 акцiями, що становить 0,5629% статутного капiталу товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Обiймав посаду з 04.04.2011р. 

18.04.2014 
припинено 

повноваження 

секретар 

наглядової 

ради 

Швед Оксана Миколаївна 
 

0.0024 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Центр європейської iнтеграцiї» (протокол № 1 вiд 18.04.2014р.), на пiдставi Статуту Товариства та 

Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про припинення повноважень секретаря наглядової ради Швед Оксани 

Миколаївни. Володiє 100 акцiями, що становить 0,0024% статутного капiталу товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Обiймала посаду з 04.04.2011р. 

18.04.2014 
припинено 

повноваження 

член 

наглядової 

ради 

Монченко Крiстiна 

Сергiївна  
1.001 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Центр європейської iнтеграцiї» (протокол № 1 вiд 18.04.2014р.), на пiдставi Статуту Товариства та 



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 

Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Монченко Крiстiни 

Сергiївни. Володiє 40500 акцiями, що становить 1,001% статутного капiталу товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Обiймала посаду з 04.04.2011р. 

18.04.2014 призначено 

член 

наглядової 

ради 

Монченко-Ертель Сергiй 

Альбертович  
0.5629 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Центр європейської iнтеграцiї» (протокол № 1 вiд 18.04.2014р.), на пiдставi Статуту Товариства та 

Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про обрання членом наглядової ради Монченко-Ертель Сергiя Альбертовича, 

безстроково. Володiє 22777 акцiями, що становить 0,5629% статутного капiталу товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Монченко-Ертель Сергiй Альбертович протягом останнiх п'яти рокiв -"Ertel Consulting GmbH" - 

директор. 

18.04.2014 призначено 

член 

наглядової 

ради 

Швед Оксана Миколаївна 
 

0.0024 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Центр європейської iнтеграцiї» (протокол № 1 вiд 18.04.2014р.), на пiдставi Статуту Товариства та 

Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про обрання членом наглядової ради Швед Оксани Миколаївни, безстроково. 

Володiє 100 акцiями, що становить 0,0024% статутного капiталу товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала Швед Оксана Миколаївна протягом останнiх п'яти рокiв - СП ТОВ "Ертель-аудит" - директор. 

18.04.2014 призначено 

член 

наглядової 

ради 

Монченко Крiстiна 

Сергiївна  
1.001 



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: 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Центр європейської iнтеграцiї» (протокол № 1 вiд 18.04.2014р.), на пiдставi Статуту Товариства та 

Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про обрання членом наглядової ради Монченко Крiстiни Сергiївни, 

безстроково. Володiє 40500 акцiями, що становить 1,001% статутного капiталу товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Iншi посади, якi обiймала Монченко Крiстiна Сергiївна протягом останнiх п'яти рокiв - "Українiше горiлка гандельс ГмбХ" - 

директор. 

18.04.2014 призначено 

голова 

наглядової 

ради 

Монченко-Ертель Сергiй 

Альбертович  
0.5629 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПрАТ «Центр європейської iнтеграцiї», на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 18.04.2014р.), 

прийнято рiшення (протокол вiд 18.04.2014р.) про обрання головою наглядової ради ПрАТ «Центр європейської iнтеграцiї» Монченко-Ертель 

Сергiя Альбертовича, безстроково. Володiє 22777 акцiями, що становить 0,5629% статутного капiталу товариства. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Монченко-Ертель Сергiй Альбертович протягом останнiх п'яти рокiв - "Ertel 

Consulting GmbH" - директор. 

18.04.2014 призначено 

секретар 

наглядової 

ради 

Швед Оксана Миколаївна 
 

0.0024 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПрАТ «Центр європейської iнтеграцiї», на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 18.04.2014р.), 

прийнято рiшення (протокол вiд 18.04.2014р.) про обрання секретарем наглядової ради ПрАТ «Центр європейської iнтеграцiї» Швед Оксани 

Миколаївни, безстроково. Володiє 100 акцiями, що становить 0,0024% статутного капiталу товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала Швед Оксана Миколаївна протягом останнiх п'яти рокiв - СП ТОВ "Ертель-аудит" - 

директор. 



 


