
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

27.03.2020 
(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). 

 

Генеральний директор    Михайлишин І. І. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 79037, Львівська обл., м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, буд. 228 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 04874351 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 032 244 23 03,   

6. Адреса електронної пошти 

 cei@mail.lviv.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 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://cei.lviv.ua/ua/

jsinfo_ua.htm 27.03.2020 

 (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 

27.03.2020 припинено 

повноваження 

голова наглядової ради Монченко-Ертель Сергій Альбертович  0,562944 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів 27.03.2020, відповідно до абзацу п'ятого частини другої статті 32 Закону України Про акціонерні товариства, прийняте рішення про 

припинення повноважень голови наглядової ради Монченко-Ертель Сергія Альбертовича. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,562944%. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді 3 роки. 

27.03.2020 припинено 

повноваження 

член наглядової ради Монченко Крістіна Сергіївна  1,000976 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів 27.03.2020, відповідно до абзацу п'ятого частини другої статті 32 Закону України Про акціонерні товариства, прийняте рішення про 

припинення повноважень члена наглядової ради Монченко Крістіни Сергіївни. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 1,000976%. Непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді 3 роки. 

27.03.2020 припинено 

повноваження 

член наглядової ради Швед Оксана Миколаївна  0,002471 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів 27.03.2020, відповідно до абзацу п'ятого частини другої статті 32 Закону України Про акціонерні товариства, прийняте рішення про 

припинення повноважень члена наглядової ради Швед Оксани Миколаївни. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,002471%. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді 3 роки. 

27.03.2020 обрано член наглядової ради Монченко-Ертель Сергій Альбертович  0,562944 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів 27.03.2020, відповідно до абзацу п'ятого частини другої статті 32 Закону України Про акціонерні товариства, прийняте рішення про 

обрання членом наглядової ради Монченко-Ертель Сергія Альбертовича. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,562944%. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано - на три роки. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - голова наглядової ради. Є акціонером, не є 

представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором. 

27.03.2020 обрано член наглядової ради Монченко Крістіна Сергіївна  1,000976 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів 27.03.2020, відповідно до абзацу п'ятого частини другої статті 32 Закону України Про акціонерні товариства, прийняте рішення про 

обрання членом наглядової ради Монченко Крістіну Сергіївну. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 1,000976%. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Строк, на який обрано - на три роки. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років - член наглядової ради. Є акціонером, не є 

представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором. 

27.03.2020 обрано член наглядової ради Швед Оксана Миколаївна  0,002471 

Зміст інформації: 



Загальними зборами акціонерів 27.03.2020, відповідно до абзацу п'ятого частини другої статті 32 Закону України Про акціонерні товариства, прийняте рішення про 

обрання членом наглядової ради Швед Оксану Миколаївну. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,002471%. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Строк, на який обрано - на три роки. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років - член наглядової ради. Є акціонером, не є 

представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором. 

 


