
№93 (2598) 19.05.2017 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди
ректора департаменту спільного інвестування та регулю
вання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до 
пункту 3 розділу V Положення про порядок припинення 
пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за 
№2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих до
кументів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Капітал СМ» для ви
ключення відомостей про Пайовий венчурний інвестицій
ний фонд «Комфорт Інвест» недиверсифікованого виду 
закритого типу, реєстраційний код за Реєстром: 2331464, 
з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес
тування у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію ре
гламенту пайового венчурного інвестиційного фонду 
«Комфорт Інвест» недиверсифікованого виду закри-
того типу товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Капітал См», заре
єстрованого 23.07.2010 року. Анульовано свідоцтво про 
внесення відомостей про Пайовий венчурний інвестицій
ний фонд «Комфорт Інвест» недиверсифікованого виду 
закритого типу, реєстраційний код за Реєстром: 2331464, 
Товариства з обмеженою відповідаль ністю «Компанія з 
управління активами «Капітал СМ» до Єдиного державно

го реєстру інститутів спільного інвестування від 
23.07.2010 року № 1464, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№ 0300-ІС від 17 травня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т. в. о. директора департаменту корпоративного управлін
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, на підставі п. 2 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрова
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно до 
документів, наданих прат «пирятинський сирзавод», 
код за ЄДРПОУ: 00446865, 37000, Полтавська обл., Пиря
тинський р-н, м. Пирятин, вул. Сумська, 1, на зупинення обі
гу акцій у зв`язку з перетворенням акціонерного товариства, 
зупинено обіг акцій ПрАТ «Пирятинський сирзавод» – роз-
порядження №216-Кф-З від 17 травня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов`язаних з переходом прав власності на акції, та об
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«19» травня 2017 року 
18.05.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво "Київ-
СьКий доСлIдно-
механIчний Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 05802810
3. Місцезнаходження 08170, с. Вiта-Поштова, 

вул.Набережна,33
4. Міжміський код, телефон та факс 044 2510975 044 2510975
5. Електронна поштова адреса ninamiv@patkdmz.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі
тентом для розкриття інформації

patkdmz.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2017 року 

про розподiл прибутку, а саме : направити 80% прибутку за 2016 рiк на 
виплату дивiдендiв в розмiрi 0,27 грн. на одну акцiю Наглядова рада  
16 травня 2017 року прийняла рiшення:

- Встановити 31 травня 2017 року датою складання перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв

-Виплачувати дивiденди в такому порядку: всiєю сумою в повному обсязi
-Строк виплати – не пiзнiше 27 жовтня 2017 року
-Розмiр дивiдендiв – 0,27 грн. на одну акцiю
-Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам
-Дата виплати – 27 липня 2017 року
-повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, 

розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання персонального 
повiдомлення кожному акцiонеру поштою простим листом або врученням 
його особисто пiд пiдпис протягом 10 (десяти) робочих днiв з дня складен
ня перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Найменування посади Хоменко Володимир Васильович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво 
"нIЖинСьКий 
доСлIдно-механIчний 
Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 01033390
3. Місцезнаходження 16600, м. Нiжин, Носiвський шлях, 56
4. Міжміський код, телефон та факс (04631) 31734, 56003 31507
5. Електронна поштова адреса nomzoff@nomz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://nomz.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно
го товариства

II. текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ

СТВА «НIЖИНСЬКИЙ ДОСЛIДНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» 19.04.2017 року 
була проведена змiна типу товариства - з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НIЖИНСЬКИЙ ДОСЛIДНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» на 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НIЖИНСЬКИЙ ДОСЛIДНО-
МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». Державна реєстрацiя змiн до установчих 
документiв була проведена реєстрацiйним вiддiлом Виконкому Нiжинської 
мiської Ради 11.05.2017 року.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Найменування посади Ворона Анатолiй Павлович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(дата)

повІдомлення 
про СКаСУвання проведення поЗачерГових ЗаГальних 

ЗБорІв аКцІонерІв 

прат «вІтряний парК очаКІвСьКий» 
22.05.2017 року

приватне акціонерне товариство «вітряний парк очаківський» 
(надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 01021, Україна, місто 
Київ, вулиця Кловський узвіз,7, повідомляє про те, що за рішенням На
глядової ради Товариства (протокол від 17 травня 2017 року  
№ 94-05/2017) скасовується проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства 22 травня 2017 року, повідомлення про проведення 
яких було опубліковано у бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 65 від 
05.04.2017 року та місцевому виданні «Дивіденди-Столилиця» № 7-8 від 
04.04.2017 року та розміщено у загальнодоступній інформаційній базі да
них Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок 
цінних паперів та на власному веб-сайті Товариства http://wpu.com.ua.

директор товариства  Ю.м. лянной
Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКроптКУльттовари»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари
ство «Укропткульттовари»

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента

Приватне акціонерне товари
ство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553054
1.4. Місцезнаходження емітента 25014, м. Кіровоград (Кропив

ницький), вул. Родникова, 88.
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(0522) 27-71-78 

1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://roshenkr.com.ua/ 

1.7. Електронна поштова адреса 
емітента

roshen.logist.kr@infocom.kr.ua 

1.8. Дата вчинення події 17 травня 2017 р.
1.9. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 

акціонерного товариства

2. текст повідомлення:
2.1. дата прийняття рішення та найменування уповноваженого 

органу емітента, що прийняв відповідне рішення: 
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів Публічного акціо

нерного товариства «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 21.04.2017.
2.2. дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей 

про юридичну особу, що містяться в Єдр: 17 травня 2017 року.
2.3. повне найменування акціонерного товариства до зміни: 
Публічне акціонерне товариство «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ».
2.4. повне найменування акціонерного товариства після зміни:
Приватне акціонерне товариство «Укропткульттовари».
3. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль
ність згідно з законодавством України:

Генеральний директор прат «Укропткульттовари»
_______________               яворський Ігор олегович

                             / підпис МП /

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«ІнвеСтицІйна енерГетична КомпанІя 

«ІнеКо»
В інформації про скликання річних Загальних зборів акціонерів Публіч

ного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕ
КО»», код ЄДРПОУ 22925945 (дата проведення зборів 12.04.2017 р.), що 
була опублікована в офіційному друкованому виданні «Бюлетень «Відо
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44 від 
06.03.2017 р., спростовується дата складання переліку акціонерів, які ма
ють право на участь у Загальних зборах - 06.04.2016 р.

Виправлена дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах -06.04.2017 р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 

товариСтво «вторКольормет»
2. Код за ЄДРПОУ: 00195943
3. Місцезнаходження: 03061, мiсто Київ, вулиця Бакунiна, будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)455-40-66 455-40-66
5. Електронна поштова адреса: yanchyshen@kvvstroy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00195943.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то

вариства
II. текст повідомлення

28.04.2017 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення 
про змiну типу акцiонерного товариства. 15.05.2017 року проведено дер
жавну реєстрацiю вiдповiдних змiн до вiдомостей про Товариство, що 
мiстяться в ЄДР. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: 
ПIВНIЧНО-ЗАХIДНЕ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРКО
ЛЬОРМЕТ». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРКОЛЬОРМЕТ».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
директор прат «вторКольормет»  Кеворков в.С.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«проеКтно-КонСтрУКторСьКий 
ІнСтитУт КонвеЄроБУдУвання»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»
2. Код за ЄДРПОУ: 04601819
3. Місцезнаходження: 79007 м.Львів, вул. Базарна, 20
4. Міжміський код, телефон та факс: 032 261 23 77, 032 261 23 77
5. Електронна поштова адреса: conveyor@emitent.net.ua; conveyor.lv@ 

ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pki-conveyor.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акці
онерного товариства

ІІ. текст повідомлення 
16.05.2017 відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Публіч

ного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут кон
веєробудування» від 27.04.2017 року змінено тип та найменування това
риства, а саме - Публічне акціонерне товариство 
«Проектно- конструкторський інститут конвеєробудування» змінено на 
Приватне акціонерне товариство «Проектно-конструкторський інститут 
конвеєробудування» (скорочене найменування ПАТ «ПКІ конвеєробуду
вання» на ПрАТ «ПКІ конвеєробудування») шляхом державної реєстрації 
відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єди
ному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Голова правління  м.ф. липин
17.05.2017

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«пIвдентеплоенерГомонтаЖ»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО 
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»

2. Код за ЄДРПОУ 00121146
3. Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Пушкiнська, 27
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-499-65-55 044-499-65-57 

5. Електронна поштова адреса darvay@utem.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.utem-group.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. текст повідомлення
На пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв емiтента - 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕН ТЕПЛО ЕНЕРГО-
МОНТАЖ» складеного станом на 15.05.2017р. та наданого Публiчним 
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» 17.05.2017 
р., повiдомляємо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: збiльшився розмiр пакета власника 
акцiй - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ» 
(код ЄДРПОУ - 30568931, мiсцезнаходження: вул. Леха Качинського, 
буд.3, м. Буча, Київська область, 08292). 

Розмiр частки акцiонера – Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ» до змiни розмiру пакета акцiй становив 0,6158 % 
(6261 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi акцiй та 0,7194 % (6261 шт. акцiй) в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

Розмiр частки акцiонера – Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ» пiсля змiни розмiру пакета акцiй становить 
11,9714 % (121721 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi акцiй та 13,9866% 
(121721 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Стальний а.в.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.05.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
«ЗаКарпаттяоБленерГо» 

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне товари-
Ство «ЗаКарпаттяоБленерГо» 2. Код за ЄДРПОУ: 00131529, 3. Міс
цезнаходження: 89412, с.Онокiвцi , вул.Головна, 57 4. Міжміський код, те
лефон та факс: (0312) 61-55-54 (0312) 61-98-83, 5. Електронна поштова 
адреса: kanc@uz.energy.gov.ua, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
www.energo.uz.ua 7. Вид особливої інформації: відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 16.05.2017 року (протокол 
№16/05/2017 вiд 16.05.2017р.) обрано Головою наглядової ради Товари
ства з 16.05.2017р. Череднiченка Олександра Григоровича як представ
ника ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА Україна ТВ» (код ЄДРПОУ-33058749, володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента 50.00%, 15575405,25 грн.) - 
акцiонера ПрАТ «Закарпаттяобленерго». Череднiченко Олександр Григо
рович не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Фiзична особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних. Обрання на посаду Голови 
наглядової ради вiдбулося у зв’язку з переобранням 28.04.2017р. нагля
дової ради Товариства. Посадова особа не має непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу - до мо
менту прийняття рiшення про припинення повноважень, або припинення 
повноважень без такого рiшення - з iнших пiдстав, передбачених чинним 
законодавством.

Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2016 - по теперiшнiй час - директор ТОВ «Енергетична Україна ТВ»; 

2014-2016, директор ТОВ «БТК «Едельвейс»; 2013-2014, юрисконсульт 
Державне агенство водних ресурсiв; 2011-2013, директор ТОВ «БТК 
«Едельвейс».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

Генеральний директор  петров вiктор володимирович
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
 течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонер не 
товариСтво «Запо-
рIЖЖя оБл енерГо»

2. Код за ЄДРПОУ 00130926
3. Місцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, 

вул. Сталеварiв,14
4. Міжміський код, телефон та факс 061 286-33-86 061 286-33-89
5. Електронна поштова адреса a.a. bojko@zoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.zoe.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. текст повідомлення
15 квiтня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Запорiжжяобленерго» при

йнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (прото
кол №10): укладання договору про надання безповоротної фiнансової до
помоги громадськiй органiзацiї «Об’єднання ветеранiв вiйни та працi 
«Запорiзький енергетик» згiдно договору за рахунок коштiв, передбачених 
фiнансовим планом ПАТ «Запорiжжяобленерго» на 2017 рiк в сумi  
273 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «Запорiжжяобленерго» за даними остан
ньої рiчної фiнансової звiтностi складає 2 438 427 тис. грн. Враховуючи 
предмет договору (надання фiнансової допомоги) вартiсть майна (коштiв) 
визначена фiнансовим планом ПАТ «Запорiжжяобленерго». Спiввiдношення 
вартостi майна (коштiв), що є предметом правочину, до вартостi активiв то
вариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 0,0112%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 
визначенi п. 20.1.1. статуту ПАТ «Запорiжжяобленерго», згiдно з яким не
залежно вiд вартостi значними правочиними є надання та отримання 
фiнансової допомоги. 

15 квiтня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Запорiжжяобленерго» при
йнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол 
№10): укладання договору про надання безпроцентної позики бухгалтеру 
ПАТ «Запорiжж яобленерго» Кисельовiй О.Г. на лiкування у розмiрi 10 тис. грн. 

Вартiсть активiв ПАТ «Запорiжжяобленерго» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi складає 2 438 427 тис. грн. Враховуючи пред
мет договору (позика) вартiсть майна (коштiв) визначена на пiдставi Ко
лективного договору мiж адмiнiстрацiєю та профспiлковим комiтетом 
ПАТ «Запорiжжяобленерго».

Спiввiдношення вартостi майна (коштiв), що є предметом правочину, до 
вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
складає 0,0004%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного 
правочину визначенi п. 20.1.1. статуту ПАТ «Запорiжжяобленерго», згiдно з 
яким незалежно вiд вартостi значними правочиними є договори позики.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади лiсняк Юрiй михайлович
в.о. генерального директора 
пат «Запорiжжяобленерго»

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 16.05.2017
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ

СТВО «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС»
2. Код за ЄДРПОУ: 30598823
3. Місцезнаходження: 18008 мiсто Черкаси, вулиця Смiлянська, буди

нок 129
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 63-26-17 , 63-07-07
5. Електронна поштова адреса: 30598823@afr.com.ua, saps@neocm.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://soyuzagropromservis.emitents.
net.ua/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акці

онерного товариства
ІІ. текст повідомлення 

Дата прийняття рішення: 26.04.2017 року. Найменування уповноваже
ного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: чергові загальні збо
ри акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОЮЗАГРО
ПРОМСЕРВІС». Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 17.05.2017 року. Повне наймену
вання акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС». Повне найменування акціонерного 
товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЮ
ЗАГРОПРОМСЕРВІС».

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Генеральний директор попов михайло валентинович 
18.05.2017

приватне аКцІонерне товариСтво «СоЮЗаГропромСервІС»

приватне аКцIонерне товариСтво 
«Страхове товариСтво «IллIчIвСьКе»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Страхове товариство «Iллiчiвське»

2. Код за ЄДРПОУ: 25186738
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 38б
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442070180 0442070160
5. Електронна поштова адреса: corporate@illichivska.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ua.illichivska.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

Рiшенням Наглядової Товарситва, затвердженого Протоколом № 5 вiд 
19.04.2017р., Павлюченко Тетяну Валерiївну (фiзична особа не надала зго
ди на розкриття паспортних даних) звiльнено з посади виконуючого обов’язки 
Директора Товариства. Особа володiє 0 акцiями, що складає 0 % статутного 
капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в ста
тутному капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0 грн, на посадi 
особа перебувала з 06 березня 2017 року, непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про при
пинення повноважень – Наглядова рада Товариства, причина прийняття 
цього рiшення: за угодою сторiн; пiдстави: Протокол № 5 вiд 19.04.2017р.

Посадова особа Директор Товариства Терзi Олександр Сергiйович 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призна
чений на посаду з 06 березня 2017р., володiє 0 акцiями, що складає 0 % 
статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа 
володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 
0  грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - юрис
консульт, начальник управлiння; непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - безстроково. 
Орган, що прийняв рiшення про обрання – Наглядова рада Товариства, 
пiдстави: Протокол Наглядової ради Товариства № 3 вiд 03.03.2017р.

Голова Наглядової ради Товариства Явтушенко Юрiй Олексiйович 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття ) припинив свої повноважен
ня з 20 квiтня 2017р., володiє пакетом акцiй 0 шт., що складає 0 % статут
ного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє 
в статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0 грн.; на 
посадi особа перебувала 4 мiсяцi; непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. Пiдстава для припинення повноважень - за
ява Явтушенка Ю.О. вiд 05 квiтня 2017р. про складення з себе повнова
жень Голови Наглядової ради Товариства на пiдставi пп. 1 п. 1 ст. 57 За
кону України «Про акцiонернi товариства». 

На посаду Голова Наглядової ради Товариства замiсть Явтушенко 
Юрiй Олексiйович нiкого не обрано.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади терзi олександр Сергiйович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2017
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Запорiжжяобленерго»
2. Код за ЄДРПОУ 00130926
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, 

вул. Сталеварiв,14
4. Міжміський код, телефон та факс 061 286-33-86 061 286-33-89
5. Електронна поштова адреса a.a.bojko@zoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі
тентом для розкриття інформації

www.zoe.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
15 травня 2017 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «Запорiжжяобленерго» 

(протокол № 10) Лепявко Iрину Миколаївну обрано Головою Наглядової ради 
ПАТ «Запорiжжяобленерго». Особа обрана до наступних рiчних Загальних 
зборiв або до моменту обрання Наглядовою радою ПАТ «Запорiжжяобленерго» 
iншої особи на посаду Голови Наглядової ради. До складу Наглядової ради 
ПАТ «Запорiжжяобленерго» була обрана 18.04.2017р. рiчними загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «Запорiжжя обленерго», як представник акцiонера 
ПАТ «Запорiжжя обленерго», юридичної особи – Фонду державного майна 
України, що володiє часткою розмiром 60,24755 % у статутному капiталi 
ПАТ «Запорiжжя обленерго». Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Посади, якi обiймала протягом п’яти рокiв: заступник начальника 
Управлiння - начальник вiддiлу, начальник вiддiлу Фонду державного майна 
України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. 

15 травня 2017 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «Запорiжжя-
обленерго» (протокол № 10) Андрощука Олексiя Володимировича обрано 
заступником Голови Наглядової ради ПАТ «Запорiжжяобленерго». Особа 
обрана до наступних рiчних Загальних зборiв або до моменту обрання На
глядовою радою ПАТ «Запорiжжяобленерго» iншої особи на посаду за
ступника Голови Наглядової ради. До складу Наглядової ради 
ПАТ «Запорiжжяобленерго» був обраний 18.04.2017р. рiчними загальними 
зборами акцiонерiв, як представник акцiонера ПАТ «Запорiжжяобленерго», 
юридичної особи – компанiї «ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛIМIТЕД», що володiє част
кою розмiром 16,52257 % у статутному капiталi ПАТ «Запорiжжяобленерго». 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, якi обiймав 
протягом п’яти рокiв: Комерцiйна компанiя, Директор департаменту. Непо
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у ста
тутному капiталi емiтента не володiє. 

15 травня 2017 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «Запорiжжя-
обленерго» (протокол № 10) Волкову-Кузiну Свiтлану Євгенiївну обрано 
Секретарем Наглядової ради ПАТ «Запорiжжяобленерго». Особа обрана 
до наступних рiчних Загальних зборiв або до моменту обрання Наглядо
вою радою ПАТ «Запорiжжяобленерго» iншої особи на посаду Секретаря 
Наглядової ради. До складу Наглядової ради ПАТ «Запорiжжяобленерго» 
була обрана 18.04.2017р. рiчними загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ «Запо рiжжя обл енерго», як представник акцiонера ПАТ «Запорiжжя-
обленерго», юридичної особи – Фонду державного майна України, що 
володiє часткою розмiром 60,24755 % у статутному капiталi 
ПАТ «Запорiжжяобленерго». Особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних. Посади, якi обiймала протягом п’яти рокiв: головний спецiалiст Фонду 
державного майна України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. 

15 травня 2017 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «Запорiжжя-
обленерго» (протокол № 10) припинено повноваження члена Дирекцiї 
ПАТ «Запорiжжя обленерго» Маги Iрини Миколаївни з 15 травня 2015 року. 
Пiдстава припинення повноважень - за зверненням в.о. генерального ди
ректора ПАТ «Запорiжжяобленерго» Лiсняка Ю.М. Обгрунтування змiн: 
вiдповiдно до статтi 52 Закону України «Про акцiонернi товариства» обран
ня та припинення повноважень членiв Виконавчого органу товариства на
лежить до виключної компетенцiї наглядової ради. Не згодна на розкриття 
паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло
чини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Перебува
ла на посадi з 01.11.2013 - 3 роки 6 мiсяцiв 14 днiв.

15 травня 2017 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «Запорiжжя-
обленерго» (протокол № 10) обрано членом Дирекцiї ПАТ «Запорiжжя-
обленерго» Романчука Олега Миколайовича. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 
п’яти рокiв: директор зi збуту електро- i теплоенергiї, комерцiйний директор 
ВАТ «Полтаваобленерго», заступник генерального директора 
ПАТ «Запорiжжя обленерго». Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Пiдстава та обґрунтування змiн: обрання на вакантну посаду члена 
Дирекцiї ПАТ «Запорiжжяобленерго» за поданням в.о. генерального дирек
тора ПАТ «Запорiжжяобленерго» Лiсняка Ю.М. Вiдповiдно до статтi 52 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» обрання та припинення повноважень 
членiв Виконавчого органу товариства належить до виключної компетенцiї 
наглядової ради. Статутом ПАТ «Запорiжжяобленерго», рiшенням Наглядо
вої ради ПАТ «Запорiжжяобленерго» вiд 15.05.2017 року не визначено строк, 
на який обирається особа до складу Виконавчого органу. 

15 травня 2017 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «Запорiжжя

обленерго» (протокол № 10) обрано членом Дирекцiї ПАТ «Запорiжжя-
обленерго» Некрасова Артема Леонiдовича. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 
п’яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу ДП «Науково-виробничий комп
лекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект», страховий агент Сумської 
обласної дирекцiї ПАТ Українська страхова компанiя «Княжа Вiєнна 
Iншуранс Груп», радник генерального директора ПАТ «Запорiжжяобленерго». 
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава та обґрунтування змiн: 
обрання на вакантну посаду члена Дирекцiї ПАТ «Запорiжжяобленерго» за 
поданням в.о. генерального директора ПАТ «Запорiжжяобленерго» 
Лiсняка Ю.М. Вiдповiдно до статтi 52 Закону України «Про акцiонернi това
риства» обрання та припинення повноважень членiв Виконавчого органу 
товариства належить до виключної компетенцiї наглядової ради. Статутом 
ПАТ «Запорiжжяобленерго», рiшенням Наглядової ради ПАТ «Запорiжжя-
обленерго» вiд 15.05.2017 року не визначено строк, на який обирається 
особа до складу Виконавчого органу.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади лiсняк Юрiй михайлович
в.о. генерального директора 
пат «Запорiжжяобленерго»

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 16.05.2017
(дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «ЗапорIЖЖяоБленерГо»

повідомлення  
про зміну в складі посадових осіб

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Підприємство теплових мереж»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03352449
Місцезнаходження емітента: вул. 2-га Залізнична, буд. 10, м. Суми, 

Сумська область, 40022
Телефон/факс (0542) 655-088, (050)327-44-27 (0542)27-30-30
Електронна поштова адреса : pat_ptm@emitent.net.ua
Вид особливої інформації : Повідомлення про зміну в складі поса

дових осіб
текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство «Підприємство теплових мереж» 
повідомляє, що Ухвалою господарського суду від 22.09.2016 року по 
справі № 6/6 про банкрутство, звільнено з посади керуючого санаці

єю арбітражного керуючого Солдаткіна Сергія В'ячеславовича. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. На посаді перебував з 02.04.2013 р. Підста
ва  – звернення до суду з заявою про звільнення.

Ухвалою господарського суду від 22.09.2016 року по справі № 6/6 
про банкрутство, призначено на посаду керуючого санацією арбі
тражного керуючого Мальованного Олександра Павловича. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Особу призначено до закінчення процедури 
санації. Протягом останніх 5 років займав посаду ліквідатора СФГ «Бу
меранг»

Керуючий санацією  мальованний о.п.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво
 «пІдприЄмСтво теплових мереЖ»
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«новоСанЖарСьКий Завод продтоварIв 

«ворСКла»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне товари-
Ство «новоСанЖарСьКий Завод продтоварIв «ворСКла»  
2. Код за ЄДРПОУ 00377029 3. Місцезнаходження 39300, полтав-
ська  обл., смт.новi Санжари, вул.першотравнева, будинок 6/1 4. Між
міський код, телефон та факс (05344) 3-15-49 (05344) 3-32-97 5. Електро
нна поштова адреса 00377029@sodruzhestvo.com.ua 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз
криття інформації http://bgs.kh.ua 7. Вид особливої інформації відповідно 
до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сер
тифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 роз
ділу III цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення - 18.05.2017р. припинено повноваження голо
ви Наглядової ради приватноГо аКцIонерноГо товариСтва «но-
воСанЖарСьКий Завод продтоварIв «ворСКла» (далі - Товари
ство) Сидляра Ігоря Геннадійовича (паспорт СР 290572 виданий 
Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй областi 04.11.1997) у зв’язку 
з поданням Товариству письмового повідомлення про припинення повно
важень за власним бажанням без прийняття рішення загальними зборами 
акціонерів Товариства відповідно до ст. 57 Закону України «Про акціонер
ні товариства». Голова Наглядової ради Сидляр Ігор Геннадійович част
кою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 
01 березня 2013р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові зло
чини не має. Замість звільненої посадової особи нікого не призначено.

- 18.05.2017р. припинено повноваження члена Наглядової ради при-
ватноГо аКцIонерноГо товариСтва «новоСанЖарСьКий За-
вод продтоварIв «ворСКла» (далі - Товариство) Микитенко Наталiї 
Василiвни (паспорт СК 677653 виданий Переяслав-Хмельницьким МРВ 
ГУ МВС України в Київськiй областi 26.11.1997) у зв’язку з поданням Това
риству письмового повідомлення про припинення повноважень за влас
ним бажанням без прийняття рішення загальними зборами акціонерів То
вариства відповідно до ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства». 
Член Наглядової ради Микитенко Наталія Василівна часткою у статутно
му капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 01 березня 
2017р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має. Замість звільненої посадової особи нікого не призначено.

- 18.05.2017р. припинено повноваження ревізора приватноГо 
аКцIонерноГо товариСтва «новоСанЖарСьКий Завод 
продтоварIв «ворСКла» (далі - Товариство) Дроваль Лiлiї Миколаївни 
(паспорт серії ВВ 384693 виданий Єнакiївським МВ УМВС України в Донецькiй 
областi 06.04.1998) у зв’язку з поданням Товариству письмового повідомлен
ня про припинення повноважень за власним бажанням без прийняття рішен
ня загальними зборами акціонерів Товариства. Ревізор Дроваль Лiлiя Микола
ївна часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду 
з 01 березня 2013р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові зло
чини не має. Замість звільненої посадової особи нікого не призначено.

ІІІ. підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль
ність згідно з законодавством. 

Голова правління розумєєнко едуард васильович, підпис, м. п. 
18.05.2017р.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«новоСанЖарСьКий Завод 

продтоварIв «ворСКла»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне товари-
Ство «новоСанЖарСьКий Завод продтоварIв «ворСКла» 
2.  Код за ЄДРПОУ 00377029 3. Місцезнаходження 39300, полтав-
ська обл., смт. новi Санжари, вул.першотравнева, будинок 6/1  
4. Міжміський код, телефон та факс (05344) 3-15-49 (05344) 3-32-97 5. 
Електронна поштова адреса 00377029@sodruzhestvo.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації http://bgs.kh.ua 7. Вид особливої ін
формації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотеч
ні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до 
вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення 15.05.2017 р. Наглядовою радою приватно-
Го аКцIонерноГо товариСтва «новоСанЖарСьКий Завод 
продтоварIв «ворСКла» прийнято рішення про зміну складу посадо
вих осіб, а саме:

- припинено повноваження Голови Правління Розумєєнко Едуарда Ва
сильовича (паспорт серії СН 514548 виданий Печерським РУГУ МВС 
України в м. Києвi 13.06.1997), за рішенням Наглядової ради повноважен
ня припиняються з 29.05.2017р. Часткою у статутному капіталі емітента 
не володіє. Обіймав дану посаду з 17.03.2013р. Непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження першого заступника Голови Правління По
номарьова Романа Вiкторовича (паспорт серії ЕК 094604 виданий Сєверо
донецьким МВУ МВС України в Луганськiй області 31.01.1996), за рішенням 
Наглядової ради повноваження припиняються з 29.05.2017р. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 17.03.2013р. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість 
особи. Повноваження якої припинено нікого не призначено.

- припинено повноваження другого заступника Голови Правління 
Сiмоненко Любов Семенiвни (паспорт серії КО 284912 виданий Новосан
жарським РВ УМВС УКраїни в Полтавськiй областi 27.12.2001), за рішен
ням Наглядової ради повноваження припиняються з 29.05.2017р. Част
кою у статутному капіталі емітента володіє у розмірі 0,08975 %, що 
складає 359 штук простих іменних акцій. Обіймав дану посаду з 
17.03.2013р. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має. Замість особи. Повноваження якої припинено нікого не призначе
но.

- обрано на посаду Голови Правління Карплюка Андрія Володимиро
вича (паспорт СН № 387734, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в 
місті Києві 15.12.1996р., реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2389002935), за рішенням Наглядової ради обрано на посаду з 
30.05.2017р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу 
призначено на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв – Директор. Непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

ІІІ. підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль
ність згідно з законодавством. Голова правління розумєєнко е.в. Під
пис, 15.05.2017р.

місцезнаходження якого: Україна, 08132, Київська область, 
Києво-Святошинський район,

м. вишневе, вул. Київська, буд. 2-б
Повідомляє акціонерів про внесення змін до проекту порядку ден

ного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕР
ГО», що відбудуться 30 травня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за 
адресою: Україна, 08132, Київська область, м. вишневе, вул. Київ-
ська, буд. 2-б, актова зала, каб. №12. шляхом включення додатко-
вих питань

4. Про зміну способу виплати дивідендів за 2016 рік.
5. Про зміну типу Товариства.
6. Про внесення змін до статуту Товариства.
7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
8. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови догово

ру/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або 
укладання нових договорів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань по
рядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезна
ходженням ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» – 08132, Київська область, Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-б, приймальня на 
2 поверсі або 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 1-А, каб. №211, у робочі 
дні (понеділок – п’ятниця) з 8.00 години до 16.00 години (перерва з 
12.00 до 12.45), а в день проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо
нерів з документами – секретар корпоративний Шевчук Ірина Дми
трівна.

Адреса веб-сайту ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена 
інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного – www.koe.vsei.ua.

телефон для довідок: (044) 492-83-05.
правління пат «КиївоБленерГо»

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «КиївоБленерГо»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНIЯ "ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 00130760
3. Місцезнаходження 58000, м. Чернiвцi, Прутська, 23-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0372) 524-245 (0372) 584-996

5. Електронна поштова адреса kanc@obl.cv.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://oblenergo.cv.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. текст повідомлення
ПАТ "ЕК "Чернiвцiобленерго" повiдомляє, що згiдно iнформацiйної 

довiки ПАТ " Нацiональний депозитарiй України" (НДУ) станом на 
30.04.2017 року, ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇН
СЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ" (далi - ПАТ "УIФК"), код 
ЄДРПОУ 25198262, юр.адреса: 04212, м. Київ, вул.Маршала 
Малиновського,буд. 12-А, було здiйснено продаж пакету акцiй ПАТ "ЕК 
"ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 00130760, юр.адреса: 58000, 
м.  Чернiвцi, вул. Прутська, 23-А) у кiлькостi 4 374 000 штук. Таким чи
ном, розмiр пакета акцiй ПАТ "УIФК" став менше 10 вiдсоткiв голосуючих 
акцiй, а саме: розмiр частки вiд загальної кiлькостi акцiй складав до про
дажу - 15,84%, пiсля - 8,14%, вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй до 
продажу -15,94%, пiсля - 8,19%. Iнформацiйну довiдку НДУ щодо 
iнформацiї про акцiонерiв-юридичних осiб i спiльної кiлькостi-фiзичних 
осiб Товариством отримано 17 травня 2017 року.

ПАТ "ЕК "Чернiвцiобленерго" повiдомляє, що згiдно iнформацiйної 
довiки ПАТ " Нацiональний депозитарiй України" (НДУ) станом на 

30.04.2017 року, Дочiрнiм пiдприємством "ЛД-Україна" (далi - ДП "ЛД-
Україна"), код ЄДРПОУ 31093996, юр.адреса: 04212, м. Київ, вул.Мар
шала Малиновського, буд. 12-А, було здiйснено продаж пакету акцiй 
ПАТ "ЕК "ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 00130760, юр.адреса: 
58000, м. Чернiвцi, вул. Прутська, 23-А) у кiлькостi 5 703 460 штук. Таким 
чином, розмiр пакета акцiй ДП "ЛД-Україна" став менше 10 вiдсоткiв го
лосуючих акцiй, а саме: розмiр частки вiд загальної кiлькостi акцiй скла
дав до продажу - 18,00%, пiсля - 7,95%, вiд загальної кiлькостi голосую
чих акцiй до продажу -18,11%, пiсля - 8,00%. Iнформацiйну довiдку НДУ 
щодо iнформацiї про акцiонерiв-юридичних осiб i спiльної кiлькостi - 
фiзичних осiб Товариством отримано 17 травня 2017 року.

ПАТ "ЕК "Чернiвцiобленерго" повiдомляє, що згiдно iнформацiйної 
довiки ПАТ " Нацiональний депозитарiй України" (НДУ) станом на 
30.04.2017 року, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ЦЕНТР УПРАВЛIННЯ ПРОЕКТАМИ -БУЧА", код ЄДРПОУ 34613144, 
юр. адреса: 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А, 
було здiйснено продаж пакету акцiй ПАТ "ЕК "ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО" 
(код ЄДРПОУ 00130760,юр.адреса: 58000, м. Чернiвцi, вул. Прутська, 
23-А) у кiлькостi 4 077 281 штук. Таким чином, розмiр пакета акцiй дано
го акцiонера став менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: розмiр 
частки вiд загальної кiлькостi акцiй складав до продажу - 16,16%, пiсля 
- 8,98% ;вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй до продажу - 16,27%, 
пiсля - 9,04%. Iнформацiйну довiдку НДУ щодо iнформацiї про акцiонерiв-
юридичних осiб i спiльної кiлькостi - фiзичних осiб Товариством отрима
но 17 травня 2017 року.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Найменування 
посади

лозовський олександр 
анатолiйович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.05.2017

(дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво
“енерГопоСтачальна КомпанIя “чернIвцIоБленерГо”

приватне аКцIонерне товариСтво
«УКраїнСьКа Страхова КомпанIя «КняЖа вIЄнна IнШУранС ГрУп» 

повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХО

ВА КОМПАНIЯ «КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП» 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
24175269
3. Місцезнаходження
04050 м. Київ, Глибочицька, 44

4. Міжміський код та телефон, факс
044 2077272, 2077272
5. Електронна поштова адреса
m.oksak@kniazha.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову

ється емітентом для розкриття інформації http://kniazha.com.ua/ua/
company/abt_company/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

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 ідентифікацій-

ний код за ЄдрпоУ 
юридичної особи

розмір частки в статутному 
капіталі емітента (у відсо-

тках)

1 2 3 4 5 6
17.05.2017 припинено повнова

ження
Внутрiшнiй 

аудитор
Кавалер Сергiй 

Валерiйович
0

Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням Наглядової ради № 5-2017 вiд 17.05.2017 року вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Наглядовою радою прийнято рiшення припинити з «17» травня 2017 року виконання повноважень внутрiшнього аудитора ПрАТ «УСК «КНЯЖА 
ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП» Кавалером Сергiєм Валерiйовичем. Кавалер Сергiй Валерiйович згоди на розкриття паспортних даних не надав, 
строк протягом якого особа перебувала на посадi становить 2 роки. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.
17.05.2017 обрано Внутрiшнiй 

аудитор
Штельма Анна Анатолiївна 0

Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням Наглядової ради № 5-2017 вiд 17.05.2017 року вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Наглядовою радою прийнято рiшення з «17» травня 2017 року обрати Штельму Анну Анатолiївну внутрiшнiм аудитором ПрАТ «УСК «КНЯЖА 
ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП». Строк протягом якого особа буде перебувати на посадi протоколом Наглядової ради не встановлено. Штельма 
Анна Анатолiївна згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: 
Керiвник служби внутрiшнього аудиту; Начальник вiддiлу контролiнгу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ

СТВО «ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01886224
3. Місцезнаходження: 18005 мiсто Черкаси, вулиця Гоголя, будинок 421
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 33-03-85, 33-03-85
5. Електронна поштова адреса: 01886224@afr.com.ua, vtorresurs50@

mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://pratcherkasivtorresursi.emitents.
net.ua/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі
шення про виплату дивідендів

ІІ. текст повідомлення 
На пiдставi рішення річних загальних зборів акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ» (надалi - То
вариство) вiд 27.04.2017р. про виплату дивiдендiв Наглядовою радою То
вариства 16.05.2017р. прийнято рішення про встановлення дати складен
ня переліку осіб, які мають право на отримання дивiдендiв, порядок та 

строк їх виплати.
Дата прийняття річними загальними зборами Товариства рішення про 

виплату дивiдендiв - 27.04.2017р. 
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивiдендiв  - 

10.07.2017р. 
Розмір дивiдендiв, що підлягають виплаті вiдповiдно до рішення за

гальних зборів - 1622182,00 грн, що складає 38 грн. із розрахунку на одну 
акцію. 

Строк виплати дивідендів з 20.07.2017 року по 27.10.2017 року.
Спосіб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему та безпосеред

ньо акціонерам. 
Порядок виплати дивiдендiв - в грошовій формі шляхом направлення 

дивiдендiв у повному обсязі безпосередньо акціонерам, поштовими пере
казами, згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивiдендiв, 
складеним станом на 10.07.2017р., вiдповiдно до кiлькостi належних їм ак
цій на дату складення переліку, а вразі їх повернення виплата таким акціо
нерам здійснюється через депозитарну систему.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Голова правлiння Гавриленко олександр Григорович 17.05.2017

приватне аКцIонерне товариСтво «черКаСивторреСУрСи»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА

РИСТВО «ГРАФIЯ УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ: 02469333
3. Місцезнаходження: 18015 мiсто Черкаси , вулиця Максима За

лізняка, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 54-59-01, 54-59-05
5. Електронна поштова адреса: 02469333@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову

ється емітентом для розкриття інформації: www.mmp-ukraina.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про при
йняття рішення про виплату дивідендів

ІІ. текст повідомлення 
На пiдставi рішення чергових (річних) загальних зборів акцiонерiв 

ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАФІЯ УКРАЇНА» 
(надалi - Товариство) вiд 24.04.2017р., про виплату дивiдендiв, Нагля
довою Радою Товариства 16.05.2017р. (Протокол № 16-05/2017 поза

чергового засідання Наглядової Ради ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА») при
йнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.

Дата прийняття черговими (річними) загальними зборами Товари
ства рішення про виплату дивiдендiв - 24.04.2017р. 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивiдендiв - 31.05.2017р. 

Розмір дивiдендiв, що підлягають виплаті вiдповiдно до рішення за
гальних зборів - 54 860 400,00 (п'ятдесят чотири мільйона вісімсот 
шістдесят тисяч чотириста гривень 00 копійок), що у розмірі на одну 
акцію Товариства становить 93,30 (дев'яносто три гривні 30 копійок).

Строк виплати дивідендів з 01.06.2017 року по 24.10.2017 року.
Спосіб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему . 
Порядок виплати дивiдендiв - у порядку , визначеному чинним за

конодавством та Статутом Товариства, із врахуванням Правлінням 
поточних можливостей протягом строку здійснення виплати дивіден
дів.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.

2. Голова правлiння пономар володимир васильович 
17.05.2017

приватне аКцIонерне товариСтво «ГрафIя УКраїна»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«КРЕДОБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 09807862
3. Місцезнаходження 79026, м. Львiв, вул. Сахарова, 78
4. Міжміський код, телефон та факс 0322972308 
5. Електронна поштова адреса lesya.tykhan@kredobank.com/ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі
тентом для розкриття інформації

http://www.kredobank.com.ua/about/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
17 травня 2017 року Спостережна Рада ПАТ «КРЕДОБАНК» прийняла 

рiшення про обрання Папєрскi Якуба Головою Спостережної Ради.
Папєрскi Якуб - Заступник Голови Правлiння PKO Bank Polski SA. Стаж 

роботи протягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк «Загальна 
ощадна каса» (PKO BP SA) на посадi Заступника Голови Правлiння. Част
кою в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за зло
чини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi не має. Членом Спостережної Ради переобраний 
Рiчними загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «КРЕДОБАНК» 27.04.2017 р. 
Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.

17 травня 2017 року Спостережна Рада ПАТ «КРЕДОБАНК» прийняла 
рiшення про обрання Щесьняка Марека заступником Голови Спостережної 
Ради. Щесьняк Марек - Заступник Голови Правлiння PKO Bank Hipoteczny 
SA. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв:березень 2012 р. – березень 
2015р. – ПАТ «КРЕДОБАНК», Заступник Голови Правлiння, з сiчня 2014р. 
за сумiсництвом, а з березня 2015р. на основному мiсцi працi – Директор 
Департаменту Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса» (PKO 
BP SA); З 01.05.2015 - Заступник Голови Правлiння, АТ «РКО Iпотечний 
Банк». Часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi не має. Членом Спостережної Ради 
переобраний Рiчними загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «КРЕДОБАНК» 
27.04.2017 р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади островський Кароль
в. о. Голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «КредоБанК»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента публiчне акцiонерне товариство 
«вториннi ресурси» 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24714951
3. Місцезнаходження емітента 25006 м. Кiровоград 

вул.  виставочна,2г
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0522 567308 0522 567308
5. Електронна поштова адреса емітента vtor_resurs@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.vtorres.kr.ua/
2. текст повідомлення

7.1. Вид особливої інформації вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента

Повноваження Член Наглядової ради (представник акцiонера 
ТОВ «Металiнвест ЛТД» ) Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi (паспорт: 
серiя МЕ номер 772160 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
03.10.2006) припинено 16.05.2017 р.(дата вчинення дiї 16.05.2017) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
20.04.2016 по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоко
лом № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вториннi ресурси» вiд 
16.05.2017 року. Повноваження Член Наглядової ради (представник 
акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД» ) Омран Хоссейн Золфалi (паспорт: 
серiя ТТ номер 297112 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
24.06.2015) припинено 16.05.2017 р.(дата вчинення дiї 16.05.2017) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00005% на суму 2.00 грн. Непо
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя
гом якого особа перебувала на посадi - з 20.04.2016 по день припинення 
повноважень. Рiшення прийнято Протоколом № 1 чергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Вториннi ресурси» вiд 16.05.2017 року. Повнова
ження Член Наглядової ради (представник акцiонера ТОВ «Металiнвест 
ЛТД» ) Рафiєзадех Малекшах Маджид Ахмад (паспорт: серiя КИ номер 
019192/1186 виданий УГIIIРФО ГУ МВС України в м. Києвi 09.07.2009) при
пинено 16.05.2017 р.(дата вчинення дiї 16.05.2017) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 20.04.2016 по день 
припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом № 1 чергових за
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вториннi ресурси» вiд 16.05.2017 року. Голо
ва Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi (не дала згоди на розкриття 
паспортних даних) обрано 16.05.2017 р.(дата вчинення дiї 16.05.2017) 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.000047% на суму 2.00 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу - до наступних рiчних зборiв товариства, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 16.07.2009 по 17.11.2015 року дирек
тором ТОВ «Євро Метал Iнвест» , з 18.11.2015 року генеральним директо
ром ТОВ «МЕТАЛIНВЕСТ ЛТД». Рiшення прийнято Протоколом № 1 черго
вих загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вториннi ресурси» вiд 16.05.2017 
року. Рiшенням Наглядової ради (протокол № 16/05/17 вiд 16.05.2017.) 
Омран Хоссейн Золфалi обрано Головою Наглядової ради. Посадова осо
ба є акцiонером товариства. Член Наглядової ради Мохаммад Ханi Омран 
Шервiн Алi (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 
16.05.2017 р.(дата вчинення дiї 16.05.2017) Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу - до наступних рiчних зборiв товариства, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 01.07.14 року по 30.11.2015 року на 
ТОВ «Євро Метал Iнвест» заступником генерального директора по 
зовнiшньо-економiчнiй дiяльностi, з 01.12.2015 року по теперiшнiй час на 
ТОВ «Втормет-експорт» заступником директора по зовнiшньо-економiчнiй 
дiяльностi. Рiшення прийнято Протоколом № 1 чергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Вториннi ресурси» вiд 16.05.2017 року. Посадова особа є 
представником акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД», частка, якою володiє 
особа в статутному капiталi емiтента - 98,8686%. Член Наглядової ради 
Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (не дала згоди на розкриття паспорт
них даних) обрано 16.05.2017 р.(дата вчинення дiї 16.05.2017) Акцiями То
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних рiчних зборiв 
товариства, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Пере
кладач ПII ТОВ «Євро Фiнанс ЛТД». Рiшення прийнято Протоколом № 1 
чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вториннi ресурси» вiд 
16.05.2017 року. Посадова особа є представником акцiонера 
ТОВ  «Металiнвест ЛТД», частка, якою володiє особа в статутному капiталi 
емiтента - 98,8686%. Член Наглядової ради Пожидаєв Ростислав 
Станiславович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 
16.05.2017 р.(дата вчинення дiї 16.05.2017) Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу - до наступних рiчних зборiв товариства, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - : директор, генеральний директор. 
Рiшення прийнято Протоколом № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Вториннi ресурси» вiд 16.05.2017 року. Посадова особа є представ
ником акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД», частка, якою володiє особа в 
статутному капiталi емiтента - 98.8686%. Член Наглядової ради Саргсян 
Карен Едiкович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 
16.05.2017 р.(дата вчинення дiї 16.05.2017) Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу - до наступних рiчних зборiв товариства, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - iнженер виробничого вiддiлу. Рiшення 
прийнято Протоколом № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «Вториннi ресурси» вiд 16.05.2017 року. Посадова особа єпредстав
ником акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД», частка, якою володiє особа в 
статутному капiталi емiтента - 98.8686%.

7.2. Вид особливої інформації відомостi про прийняття рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв * дата при
йняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв - 16.05.2017 року; * найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв - загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Вториннi ресурси»;  
* вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - Нада
ти попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством значних 
правочинiв будь-якого характеру (у тому числi, але не тiльки, кредитних 
договорiв, договорiв iпотеки, застави, поруки, купiвлi-продажу об'єктiв не
рухомого та рухомого майна, договорiв лiзингу, господарських та iнших 
договорiв у межах лiмiту граничної ринкової вартостi кожного правочину - 
до 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) доларiв США включно або еквiваленту 
в нацiональнiй валютi України/росiйських рублях/євро за курсом валют, 
встановленим Нацiональним банком України на момент укладення таких 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього 
рiшення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати про
ведення наступних чергових Загальних зборiв, але не пiзнiше нiж 30 квiтня 
2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рiшення 
щодо визначення iстотних умов укладання Товариством таких правочинiв; 
* гранична сукупнiсть вартостi правочинiв -5286680 тис.грн. (у межах лiмiту 
граничної ринкової вартостi кожного правочину - до 200 000 000,00 (двiстi 
мiльйонiв) доларiв США включно або еквiваленту в нацiональнiй валютi 
України/росiйських рублях/євро за курсом валют); * вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 98045 тис. грн.; 
* спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 5292,0955%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть го
лосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення - 
Участь у голосуваннi приймали 1 представник акцiонера з сукупною 
кiлькiстю голосiв 84 566 480, що становить 100% вiд кiлькостi голосуючих 
акцiй присутнiх акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) Товариства та 99,99% 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Результати голосуван
ня: «за» - 84 566 480 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосуючих 
акцiй присутнiх акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) Товариства; «про
ти»  - 0 голосiв «утримались» - 0 голосiв.

7.3. Вид особливої інформації вiдомостi про прийняття рiшення про 
надання згоди на вчинення значних правочинiв * дата прийняття 
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 
16.05.2017  року; * назва уповноваженого органу, що його прийняв - 
загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Вториннi ресурси»; * предмет правочину  - 
Надати попереднє схвалення та згоду на внесення змiн до iпотечного 
договору вiд 24.06.2016, посвiдченого приватним нотарiусом Київського 
мiського нотарiального округу Дiленян Л.Р. зареєстрованому в реєстрi за 
№ 1095, та договору застави обладнання вiд 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/Z-1, 
укладених мiж ПАТ «Вториннi ресурси» та ПАТ «ВТБ БАНК» в забезпечення 
виконання зобов'язань ТОВ «Нiкморсервiс Нiколаєв» за кредитним догово
ром вiд 03.06.2016 № 10ВД та кредитним договором вiд 03.06.2016 № 12ВД. 
Затвердити договiр поруки вiд 27 лютого 2017 року № 10ВД/12ВД/П-3, 
укладений мiж ПАТ «Вториннi ресурси» та ПАТ «ВТБ БАНК»; * ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства - 4296311,55 грн; * вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 98045 тис. грн.;  
* спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 4,38200%; * загальна кiлькiсть голосу
ючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за
гальних зборах,- Участь у голосуваннi приймали 1 представник акцiонера 
з сукупною кiлькiстю голосiв 84 566  480, що становить 100% вiд кiлькостi 
голосуючих акцiй присутнiх акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) Товари
ства та 99,99% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.; * Ре
зультати голосування: «за» - 84 566 480 голосiв, що складає 100% вiд 
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кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) 
Товариства; «проти» - 0 голосiв «утримались» - 0 голосiв; * додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 
законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства 
- Товариство виступило майновим поручителем ТОВ «Нiкморсервiс 
Нiколаєв» за кредитним договором вiд 03.06.2016 № 10ВД та кредитним 
договором вiд 03.06.2016 № 12ВД, укладеним мiж ним та ПАТ «ВТБ 
БАНК». В забезпечення виконання зобов'язань позичальника Товариство 
уклало iз ПАТ  «ВТБ БАНК» iпотечний договiр вiд 24.06.2016, посвiдчений 
приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу 

Дiленян Л.Р. зареєстрований в реєстрi за № 1095 та договiр застави об
ладнання вiд 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/Z-1. 

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння 
(генеральний директор) ___________ Слiпченко Iван миколайович

 М.П.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КомпанІя З УправлІння аКтивами 

«нацIональний реЗерв»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НАЦIОНАЛЬНИЙ 
РЕЗЕРВ»

2. Код за ЄДРПОУ 22904759
3. Місцезнаходження 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталiнгра-

да, буд. 12-Л
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 426-61-11 (044) 426-61-16
5. Електронна поштова адреса v.yarotskiy@congress.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть

ся емітентом для розкриття інформації http://www.reserve-am.com.ua/ 
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» при

йнято рiшення (протокол №229 вiд 18.05.2017р.) про припинення по
вноважень Голови правління (Президента) ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬ
НИЙ РЕЗЕРВ» Хляпова Олександра Анатолійовича з 18.05.2017р. у 
зв’язку із переведенням на посаду віце-президента ПрАТ «КУА «НАЦІ
ОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ».

Хляпов Олександр Анатолiйович (паспорт серiя МЕ №075365, дата 
видачi 04.06.2002р., виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi): 
володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ 
РЕЗЕРВ» в розмiрi 8,6670%; не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини; перебував на посадi Голови правлiння (Президен
та) ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» з 14.04.2010р.

Наглядовою радою ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» було 
прийнято рiшення (протокол №229 вiд 18.05.2017р.) про обрання Голо
вою правління (Президентом) ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» 
Лиховида Олега Едуардовича.

Лиховид Олег Едуардович (паспорт серiя МЕ №782214, дата видачi 
24.10.2006р., виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi): 
володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕ
ЗЕРВ» в розмiрi 25,0000%; не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини; обраний на посаду Голови правління (Президента) 
ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» з 19.05.2017р. строком на 5 рокiв; 
протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: директор ТОВ «КОНГРЕС-
ФОРТIС» з 17.12.2013р. по 17.02.2016р.; Голови Наглядової ради  
ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» з 14.04.2010р. по 21.04.2017р.; 
доцент кафедри фондового ринку УКРАЇНСЬКОГО IНСТИТУТУ РОЗВИ
ТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ з 11.05.2005 р. по теперiшнiй час; директор  
ТОВ «АБСОЛЮТ ОФIС» з 30.06.2012р. по теперiшнiй час.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 

2. Найменування посади Голова правління (президент) хляпов 
олександр анатолійович

(підпис) М.П (ініціали та прізвище керівника) 18.05.2017р

 пУБлІчне аКцІонерне товариСтво
«КІровоГрадСьКий КомБІнат по 

випУСКУ продовольчих товарІв» 
код 05533112, місцезнаходження: Україна, 25006, місто Кіровоград, ву

лиця Мурманська, будинок № 37
повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів 

акціонерів Товариства на вимогу акціонера відповідно до п.4 ч.1 ст. Закону 
України «Про акціонерні товариства», які відбудуться 23 червня 2017 року 
об 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 25006, м. Кірово-
град, вул. мурманська, 37, кімната №1. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 23 червня 
2017 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцем проведення Зборів у 
кімнаті №1. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам ак
ціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодав
ства України 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загаль
них зборах акціонерів ПАТ «Кіровоградський комбінат по випуску продо
вольчих товарів», буде складено станом на 24 годину 19 червня 
2017 року.

проект порядку денного 
1. Обрання голови та членів лічильної комісії позачергових загальних 

зборів ПАТ «Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих товарів» 
(надалі - Товариство), припинення повноважень голови та членів лічиль
ної комісії.

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на поза
чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

3. Про порядок проведення позачергових загальних зборів Товари
ства.

4. Зміна типу публічного акціонерного товариства «Кіровоградський 
комбінат по випуску продовольчих товарів» з публічного на приватне.

5. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його 
в новій редакції. 

6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами На

глядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядо
вої ради.

10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прий няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням това
риства у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: 25006, 
м. Кропивницький, вул. Мурманська, 37, кімната 2, а в день проведення 
позачергових загальних зборів - також у місці їх проведення до закінчення 
здійснення реєстрації. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлен
ня акціонерів з документами – головний бухгалтер Гуріна Т.В.  
тел. 0522-55-77-80

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

http://kirovogradprodtovary.emitents.net.ua 
наглядова рада 
пат «Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих това-

рів»

приватне аКцІонерне товариСтво «фІрма 
«КиївЗдравреКонСтрУКцІя» повідомляє, що в повідо-
мленні про виникнення особливої інформації (інформації про іпотеч-
ні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітен-
та, а саме - відомості про зміну типу акціонерного товариства, 
опублікованому в газеті Відомості Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку №90(2595) від 16.05.2017 р., назву таблиці слід чита
ти: відомості про зміну типу акціонерного товариства.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: пУБлІчне аКцІонерне 

товариСтво «лУБнифарм»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00480951
3. Місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінко

ва, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (05361) 70-926
5. Електронна поштова адреса: plan@lf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: lf.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 
ІІ.текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової ради товариства (протокол № 7 від 
18.05.2017р.) змінено склад посадових осіб Товариства: 

1. Припинено повноваження голови правління Кравченко Ігоря Вікторови
ча (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). По
вноваження припинені у зв’язку з закiнченням термiну. Перебував на посаді 
голови правління з 15.04.2014 року. Часткою в статутному капіталі товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Припинено повноваження члена правління Бондаренка Ігоря Воло
димировича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не на
давала). Повноваження припинені у зв’язку з закiнченням термiну. Пере
бував на посаді члена правління з 23.04.2015 року. Часткою в статутному 
капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по
садові злочини не має.

3. Припинено повноваження члена правління Паник Лілії Миколаївни 
(згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). По
вноваження припинені у зв’язку з закiнченням термiну. Перебувала на по
саді члена правління з 23.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі то
вариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

4. Припинено повноваження члена правління Пономарчук Ганни Олек
сандрівни (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не нада
вала). Повноваження припинені у зв’язку з закiнченням термiну. Перебува
ла на посаді члена правління з 23.04.2015 року. Часткою в статутному 
капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по
садові злочини не має.

5. Припинено повноваження члена правління Шуть Марії Гаврилівни 
(згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). По
вноваження припинені у зв’язку з закiнченням термiну. Перебувала на по
саді члена правління з 23.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі то
вариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

6. Припинено повноваження члена правління Шепель Людмили Мико
лаївни (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надава
ла). Повноваження припинені у зв’язку з закiнченням термiну. Перебувала 
на посаді члена правління з 23.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі 

товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

7. Припинено повноваження члена правління Терещенко Світлани Ві
таліївни (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надава
ла). Повноваження припинені у зв’язку з закiнченням термiну. Перебувала 
на посаді члена правління з 23.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі 
товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

8. Припинено повноваження члена правління Сайко Анастасії Русланівни 
(згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Повно
важення припинені у зв’язку з закiнченням термiну. Перебувала на посаді чле
на правління з 23.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

9. Припинено повноваження члена правління Німець Ганни Василівни (зго
ди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Повнова
ження припинені у зв’язку з закiнченням термiну. Перебувала на посаді члена 
правління з 17.05.2012 року. Часткою в статутному капіталі товариства не во
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

10. Обрано головою правління Кравченко Ігоря Вікторовича(згоди на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Обраний стро
ком на 5 років. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Про
тягом своєї діяльності обіймав посади: керуючий Лубенської філії 
ПАТ «Полтава-банк», В.О.голови правління, голова правління ПАТ «Лубни
фарм». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

11. Призначено членом правління Бондаренка Ігоря Володимировича 
(згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Об
раний строком на 5 років Часткою в статутному капіталі товариства не во
лодіє. Протягом своєї діяльності обіймав посади: технічний директор, з 
травня 2014 р. – головний інженер ПАТ «Лубнифарм». Непогашеної суди
мості за корисливі та посадові злочини не має.

12. Призначено членом правління Паник Лілію Миколаївну (згоди на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Обрана стро
ком на 5 років. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Про
тягом своєї діяльності обіймала посади: начальник комерційного відділу, з 
травня 2014р - начальник відділу постачання ПАТ «Лубнифарм». Непога
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

13. Призначено членом правління Шуть Марію Гаврилівну (згоди на роз
криття паспортних даних посадова особа не надавала). Обрана строком 
на 5 років Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Протягом 
своєї діяльності обіймала посади: з квітня 2014 р. – уповноважена особа 
ПАТ «Лубнифарм». Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло
чини не має.

14. Призначено членом правління Терещенко Світлану Віталіївну (згоди 
на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Обрана стро
ком на 5 років Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Протя
гом своєї діяльності обіймала посади: заступник начальника центральної 
лабораторії, з січня 2013 р. – начальник центральної лабораторії ПАТ «Луб
нифарм». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Голова правління Кравченко Ігор Вікторович 18.05.2017

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз»
2. Код за ЄДРПОУ: 05451150
3. Місцезнаходження: 93400 м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 87
4. Міжміський код, телефон та факс: 0645700505, 0645700505
5. Електронна поштова адреса: pat@lggas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову

ється емітентом для розкриття інформації: lg.104.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «Луганськгаз» від 

15.05.2017 р. № 15/05-2017 було прийнято рішення обрати Головою 
Наглядової ради Товариства Швидкого Едуарда Анатолійовича - пред

ставника акціонера Товариства, юридичної особи - Приватного акціо
нерного товариства «ГАЗТЕК».

Посадова особа була обрана членом Наглядової ради Товариства 
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ», якi вiдбулися 
28.04.2017 р. (протокол № 21) як представник акцiонера Товариства, 
юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство «ГАЗТЕК», код 
31815603. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Посадову особу обрано з 01.05.2017 р. строком до наступних 
рiчних Загальних зборiв Товариства. Повноваження та обов'язки по
садової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Нагля
дову раду Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового 
договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надава
лась. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiєю 
щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших 
пiдприємствах Товариство не володiє.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.

2. Голова правління  петрина І.в.
17.05.2017

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво
по ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифІКацІї «лУГанСьКГаЗ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №93, 19 травня 2017 р. 
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приватне аКцIонерне товариСтво 
“вIнницьКий олIйноЖировий КомБIнат”
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "Вiнницький 
олiйножировий комбiнат"

2. Код за ЄДРПОУ 00373758
3. Місцезнаходження 21034, м. Вiнниця, 

вул. Немирiвське шосе, 26
4. Міжміський код, телефон та факс 0432 27-46-26 0432 65-54-00
5. Електронна поштова адреса tanyagrb@vioil.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http:\\vmzhk.vioil.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

№ з/п дата 
вчинення дії

повне найменування 
акціонерного 

товариства до зміни

повне найменування 
акціонерного товари-

ства після зміни
1 2 3 4
1 17.05.2017 Публiчне акцiонерне 

товариство «Вiнницький 
олiйножировий 

комбiнат»

Приватне акцiонерне 
товариство «Вiнницький 

олiйножировий 
комбiнат»

Зміст інформації:
25.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Прото
кол № 1 вiд 25.04.2017 року) було прийнято рiшення про змiну типу 
акцiонерного товариства з Публiчного акцiонерного товариства на При
ватне акцiонерне товариство. Також було змiнено повне найменування 
Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький 
олiйножировий комбiнат» на Приватне акцiонерне товариство 
«Вiнницький олiйножировий комбiнат» та скорочене найменування Това
риства з ПАТ «Вiнницький ОЖК» на ПрАТ «Вiнницький ОЖК»).
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, 
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань - 17.05.2017 року.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне 
акцiонерне товариство «Вiнницький олiйножировий комбiнат».
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - Приватне 
акцiонерне товариство «Вiнницький олiйножировий комбiнат».

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади чаленко дмитро андрiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.05.2017
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «БмУ № 33»

2. Код за ЄДРПОУ: 01269589
3. Місцезнаходження: 08150 Київська обл., м. Боярка Шевченка, 193
4. Міжміський код, телефон та факс: 045-98-35-944 045-98-35-944
5. Електронна поштова адреса: bmu33@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: bmu33.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про виплату дивіден

дів
II. текст повідомлення 

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 
про виплату дивідендів: 25.04.2017 р.; Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів: 31.05.2017 р. Розмір дивідендів, 
що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів:  
328010 грн; Строк виплати дивідендів: з 01.06.2017 р. по 30.06.2017 р. 
Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам. Порядок виплати 
дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Голова правлiння  магомедов м.а.

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 

товариСтво «дтеК 
доБропIльСьКа цЗф»

2. Код за ЄДРПОУ 00176472
3. Місцезнаходження 85000, Донецька обл., 

м. Добропiлля, вул. Київська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380627727496 +380627727494

5. Електронна поштова адреса KolodaGE@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі
тентом для розкриття інформації

http://www.dtek.com/investors_and_
partners/asset/dobropolskaya/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
10.02.2017 року Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» 

прийняла рiшення призначити Судак Надiю Григорiвну Генеральним ди
ректором ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» з 10.02.2017 року на строк 
до 09.02.2020.

Судак Надiя Григорiвна, паспорт ВК № 234730, виданий Добропiльським 
МРВ УМВС України в Донецькiй областi 14.12.2005 року; пакетом акцiй, 
часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала 
протягом останнiх п’яти рокiв:

23.12.2004-30.07.2008- лаборант хiмiчного аналiзу 2 разряду 
ДП  «Укрвуглеякiсть»; 

01.08.2008 -17.11.2008 - лаборант хiмiчного аналiзу 2 разряду 
Вiдособленого пiдроздiлу «Управлiння по iнспекторському контролю» 
ДП  «Укрвуглеякiсть»;

20.11.2008-31.01.2010 – начальник вiддiлу технiчного контролю 
ВАТ  «ЦЗФ Добропольска»;

01.02.2010 – 31.01.2014 – заступник директора з якостi ВАТ «ЦЗФ До
бропольска»;

01.02.2014 – 05.12.2016 – заступник директора по виробництву 
ПАТ  «ДТЕК Добропiльска ЦЗФ».

05.12.2016 – 10.02.2017 – Генеральний Директор ПАТ «ДТЕК 
Добропiльска ЦЗФ»

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Судак надiя Григорiвна 
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.02.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
«триКотаЖна фIрма «промIнь»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента: приватне акцiонерне товариство 

«трикотажна фiрма «промiнь» 2. Код за ЄДРПОУ: 00307388, 3. Місце

знаходження: 79039, м.Львiв, Шевченка, 31. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (032) 233-10-50 (032) 233-10-50, 5. Електронна поштова адреса: 
promin@emitents.net.ua, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат
ково використовується емітентом для розкриття інформації: promin.
emitents.net.ua, 7. Вид особливої інформації: відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

1.Дата прийняття рiшення: 28 квiтня 2017 року, найменування уповно
важеного органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори 
акцiонерiв. 2. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей 
про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР 16 травня 2017 року.

3. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне 
акцiонерне товариство «Трикотажна фiрма «Промiнь». 4. Повне наймену
вання акцiонерного товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товари
ство «Трикотажна фiрма «Промiнь»

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

директор  Савицька Iрина миколаївна
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "Вiнницький олiйножировий 
комбiнат"

2. Код за ЄДРПОУ 00373758
3. Місцезнаходження 21034, м. Вiнниця, вул. 

Немирiвське шосе, 26
4. Міжміський код, телефон та факс 0432 27-46-26 0432 65-54-00
5. Електронна поштова адреса tanyagrb@vioil.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http:\\vmzhk.vioil.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноважен-
ня)

посада прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

ідентифіка-
ційний код 
за ЄдрпоУ 
юридичної 

особи

розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
17.05.2017 припинено 

повноваження
Голова 

Правлiння
Чаленко 
Дмитро 

Андрiйович

д/н д/н
д/н

0.003953

Зміст інформації:
17.05.2017 року припинено повноваження Голови Правлiння Публiчного 
акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» Чаленка 
Дмитра Андрiйовича, в зв’язку з прийняттям Наглядовою радою товари
ства рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння Публiчного 
акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол 
№ 17-05/17 вiд 17.05.2017 року). Iнформацiя про посадову особу: є 
акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.003953 вiдсоткiв; 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, 
протягом якого перебував на посадi - 1 рiк; згоди на розкриття паспортних 
даних не надав.
17.05.2017 припинено 

повноваження
Заступник 

Голови 
Правлiння

Нечаєв 
Олександр 
Павлович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
17.05.2017 року припинено повноваження Заступника Голови Правлiння 
Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» 
Нечаєва Олександра Павловича, в зв’язку з прийняттям Наглядовою ра
дою товариства рiшення про припинення повноважень заступника Голови 
Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий 
комбiнат» (Протокол № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року). Iнформацiя про по
садову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi 
- вiдсутня; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - 
вiдсутня; строк, протягом якого перебував на посадi - 1 рiк; згоди на роз
криття паспортних даних не надав.
17.05.2017 припинено 

повноваження
Заступник 

Голови 
Правлiння

Музика 
Людмила 
Арсенiвна

д/н д/н
д/н

0.003067

Зміст інформації:
17.05.2017 року припинено повноваження Заступника Голови Правлiння 
Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» 
Музики Людмили Арсенiвни, в зв’язку з прийняттям Наглядовою радою то
вариства рiшення про припинення повноважень заступника Голови 
Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий 
комбiнат» (Протокол № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року). Iнформацiя про по
садову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 
0.003067 вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочи
ни  - вiдсутня; строк, протягом якого перебувала на посадi - 1 рiк; згоди на 
розкриття паспортних даних не надала.
17.05.2017 припинено 

повноваження
Член 

Правлiння 
Войтенко 
Валентин 

Володими
рович

д/н д/н
д/н

0.002875

Зміст інформації:
17.05.2017 року припинено повноваження члена Правлiння Публiчного 
акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» Войтенка 
Валентина Володимировича, в зв’язку з прийняттям Наглядовою радою 
товариства рiшення про припинення повноважень члена Правлiння 
Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат»

(Протокол № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року). Iнформацiя про посадову осо
бу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.002875 
вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - 
вiдсутня; строк, протягом якого перебував на посадi - 1 рiк; згоди на роз
криття паспортних даних не надав.
17.05.2017 припинено 

повноваження
Член 

Правлiння
Зоря Iрина 
Олександ-

рiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
17.05.2017 року припинено повноваження члена Правлiння Публiчного 
акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» Зорi Iрини 
Олександрiвни, в зв’язку з прийняттям Наглядовою радою товариства рiшення 
про припинення повноважень члена Правлiння Публiчного акцiонерного това
риства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 17-05/17 вiд 
17.05.2017 року). Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, 
якою володiє в Статутному капiталi - вiдсутня; непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, протягом якого перебувала на 
посадi - 1 рiк; згоди на розкриття паспортних даних не надала.
17.05.2017 обрано Голова 

Правлiння 
Чаленко 
Дмитро 

Андрiйович

д/н д/н
д/н

0.003953

Зміст інформації:
17.05.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол  
№ 17-05/17 вiд 17.05.2017 року) обрано на посаду Голови Правлiння При
ватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» з 
17.05.2017 року Чаленка Дмитра Андрiйовича, в зв’язку з необхiднiстю 
призначити посадову особу замiсть Голови Правлiння повноваження якого 
припинено. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою 
володiє в Статутному капiталi - 0.003953 вiдсоткiв; непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, на який призначено - 
три роки; посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв – Голова 
Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий 
комбiнат»; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
17.05.2017 обрано Заступник 

Голови 
Правлiння

Нечаєв 
Олександр 
Павлович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
17.05.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол  
№ 17-05/17 вiд 17.05.2017 року) обрано на посаду заступника Голови 
Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий 
комбiнат» з 17.05.2017 року Нечаєва Олександра Павловича, в зв’язку з 
необхiднiстю призначити посадову особу замiсть заступника Голови 
Правлiння повноваження якого припинено. Iнформацiя про посадову особу: 
не є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - вiдсутня; непо
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, на який 
призначено - три роки; посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв – за
ступник Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький 
олiйножировий комбiнат»; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
17.05.2017 обрано Заступник 

Г о л о в и 
Правлiння 
з виробни

цтва 

Музика 
Людмила 
Арсенiвна

д/н д/н
д/н

0.003067

Зміст інформації:
17.05.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол  
№ 17-05/17 вiд 17.05.2017 року) обрано на посаду заступника Голови 
Правлiння з виробництва Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький 
олiйножировий комбiнат» з 17.05.2017 року Музику Людмилу Арсенiвну, в 
зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть заступника Голо
ви Правлiння повноваження якої припинено. Iнформацiя про посадову осо
бу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.003067 
вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; 
строк, на який призначено - три роки; посади, якi обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв – заступник Голови Правлiння з виробництва-головний технолог 
Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат»; 
згоди на розкриття паспортних даних не надала.
17.05.2017 обрано Член 

Правлiння
Войтенко 
Валентин 

Володими
рович

д/н д/н
д/н

0.002875

Зміст інформації:
17.05.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол  
№ 17-05/17 вiд 17.05.2017 року) обрано на посаду члена Правлiння Приватно
го акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» з 17.05.2017 
року Войтенка Валентина Володимировича, в зв’язку з необхiднiстю призна
чити посадову особу замiсть члена Правлiння повноваження якого припине
но. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Ста
тутному капiталi - 0.002875 вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини - вiдсутня; строк, на який призначено -

приватне аКцIонерне товариСтво “вIнницьКий олIйноЖировий КомБIнат”
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три роки; посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв – директор 
гiдрогенiзацiйного заводу Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький 
олiйножировий комбiнат»; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
17.05.2017 обрано Член 

Правлiння 
Зоря Iрина 
Олек санд-

рiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
17.05.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол  
№ 17-05/17 вiд 17.05.2017 року) обрано на посаду члена Правлiння Приват
ного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» з 
17.05.2017 року Зорю Iрину Олександрiвну, в зв’язку з необхiднiстю призна
чити посадову особу замiсть члена Правлiння повноваження якої припине
но. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в

Статутному капiталi - вiдсутня; непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини - вiдсутня; строк, на який призначено - три роки; посади, 
якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв – головний бухгалтер Публiчного 
акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат»; згоди на 
розкриття паспортних даних не надала.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 
2. Найменування посади чаленко дмитро андрiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.05.2017
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «АСОЦІАЦІЯ «ОКО» 

2. Код за ЄДРПОУ: 23534891
3. Місцезнаходження: 03151 м. Київ Народного Ополчення, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444288324 0444288324
5. Електронна поштова адреса: oko@ndt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову

ється емітентом для розкриття інформації: www.ndt.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емі

тента
II. текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними збо
рами акціонерів 16.05.2017 р. Припинення повноважень посадової 

особи виконано у зв’язку зі скасуванням у штатному розкладі посади 
Директора. Посадова особа Луценко Геннадій Генадійович, яка займа
ла посаду Директор, припиняє повноваження з 17.05.2017 р. Акціями 
товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
7 років 4 місяці. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас
портних даних. На посаду Директора нікого не обрано, у зв’язку зі ска
суванням у штатному розкладі посади Директора та введеннім посади 
Генерального директора.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 

2. Генеральний директор  луценко т. м.

приватне аКцІонерне товариСтво
«аСоцІацІя «оКо» 

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ

СТВО «ГРАФIЯ УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ: 02469333
3. Місцезнаходження: 18015 мiсто Черкаси , вулиця Максима Залізняка, 

будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 54-59-01, 54-59-05
5. Електронна поштова адреса: 02469333@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.mmp-ukraina.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ

СТВА «ГРАФIЯ УКРАЇНА» (надалі - «товариство» або «емітент») від 
16 травня 2017 року, протокол № 16-05/2017 позачергового засідання Нагля
дової Ради, обрано Головою Наглядової Ради ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» - 
пана Вільгельма Хьорманзедера (Вільгельм Хьорманзедер), посадова осо
ба не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа не 
є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товари
ства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - ком
панії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 
94,775510% від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду з 
моменту обрання Загальними Зборами до наступних чергових (річних) за
гальних зборів акціонерів ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА». Також, повноваження 
членів Наглядової Ради ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» можуть припинятись до
строково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передба
чені Статутом ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» та чинним законодавством. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Ради Ди
ректорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: ММ Графія Бетайлі
гунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; Гундлах ГмбХ (колишня назва - Графія Гунд
лах Бетайлігунгзгезельшафт мбХ); Мейр-Мельнхоф Картон Гезеллшафт 
м.б.Х.; ФС-Картон ГмбХ; Байерсбронн Фрішфасер Картон ГмбХ; Мейр-
Мельнхоф Еербеек Б. В.; Колічево Картон Проізводня Картона Д.о.о.; 
Мейр-Мельнхоф Гернсбах ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Картонбоард Інтер
нешнл ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Бельгія Н. В.; Мейр-Мельнхоф Італія С.Р.Л.; 
ММП Преміум Прінтінг Центр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Прінтінг енд Пеке

джинг Приватна Акціонерна Компанія Тегерану № 21; ММ Графія ГмбХ; 
Мейр-Мельнхоф Пекеджінг Австрія ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Ін
тернешнл ГмбХ; ММ Пекеджинг Франція С.A.С.; Мейр-Мельнхоф Пеке
джинг ЮK Лімітед; ММ Поліграфоформленіє Лтд.; Мейр-Мельнхоф Пеке
джинг Іберіка СЛ; TEК ММП САРЛ; Аль-Екбаль Прінтінг енд Пекеджинг Кo; 
ММ Пекеджінг Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; ММ Пекеджінг ГмбХ; 
Майр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С; Зюнерпак Амбалай Санай ве Тікарет 
Анонім Сіркеті; Нойпак Гезельшафт м.б.Х.; Майр-Мельнхоф Пекеджінг Ма
рінетті Лімітада; ММ Пекеджінг Коламбіа С А С; MMП Преміум С.А.С.; ММП 
Пекетіс С.А.С.; ММ Пекеджінг Польська Спулка з огранічоно одповєджяль
нощо; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло
чини не має. 

Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ
СТВА «ГРАФIЯ УКРАЇНА» (надалі - «товариство» або «емітент») від 
16 травня 2017 року, протокол № 16-05/2017 позачергового засідання На
глядової Ради, обрано секретарем Наглядової Ради ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇ
НА» - пана Андреаса Блашке (Андреас Блашке), посадова особа не нада
ла згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа не є 
акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії 
Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 
94,775510% від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду з 
моменту обрання Загальними Зборами до наступних чергових (річних) за
гальних зборів акціонерів ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА». Також, повноваження 
членів Наглядової Ради ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» можуть припинятись до
строково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передба
чені Статутом ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» та чинним законодавством. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Ради Дирек
торів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: Мейр-Мельнхоф Графія 
Ізмір  А.S. (в минулому); Нойпак Гезельшафт мбХ (в минулому); Мейр-
Мельнхоф Пекеджинг Інтернешнл ГбмХ (в минулому); ММ Пекеджинг Сі
зар ГмбХ (в минулому); ММ Пекеджинг Шіллінг ГмбХ (в минулому); ММ 
Пекеджинг Бетайлігунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ (в минулому); Мейр-
Мельнхоф Пекеджинг Ю Кей Лімітед (в минулому); Мейр-Мельнхоф Іберіка 
Пекеджинг С.Л.(в минулому); посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Голова правлiння пономар володимир васильович 17.05.2017

приватне аКцIонерне товариСтво «ГрафIя УКраїна»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САРНЕНСЬКА ПЕ-
РЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №66"

2. Код за ЄДРПОУ: 01037353
3. Місцезнаходження: 34500, Рiвненська обл.,Сарненський р-н,

м.Сарни, вул.Ткача, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (03655)3-54-23 (03655)3-54-23
5. Електронна поштова адреса: pmk-66@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.pmk-66.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства.
II. Текст повідомлення

Рiшення про змiну типфу акцiонерного товариства, з публічного акці-
онерного товариства на приватне акціонерне товариство, було прийняте

26.04.2017 року загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд
26.04.2017р.). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей
про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
16.05.2017р. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни:
Публiчне акцiонерне товариство "Сарненська пересувна механiзована
колонна №66". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiн:
Приватне акцiонерне товариство "Сарненська пересувна механiзована
колонна №66".

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади
Директор 

Полтарiн Сергiй Анатолiйович
17.05.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
2. Код за ЄДРПОУ: 00191329
3. Місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, 95-92-34
5. Електронна поштова адреса: Natalia.Grin@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpora-
tivnye-dokumenty-sb/

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента. 
II. Текст повідомлення

У зв'язку з припиненням 12.05.2017 повноважень Голови Наглядової
ради Товариства Рибалко Олександра Анатолійовича (представник акці-
онера PALMROSE B.V.) та призначенням 12.05.2017 нового члена Нагля-
дової ради Товариства - представника акціонера PALMROSE B.V. Мар'ян-

чука Олександра Олександровича, Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ СУ-
ХА БАЛКА" 15.05.2017 прийнято рішення (Протокол Наглядової ради від
15.05.2017) обрати Головою Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
Мар'янчука Олександра Олександровича (представник акціонера PAL-
MROSE B.V.) на строк до дати проведення наступних річних Загальних
зборів Товариства. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не
має. Інші посади, які обіймала посадова особа: ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ IМ.
ПЕТРОВСЬКОГО", начальник бюро економіки допоміжних цехiв, маржи-
нального аналізу та калькулювання планово-економічного відділу фінан-
сової дирекції; начальник відділу бюджетного планування та аналізу фі-
нансової дирекції; ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ", фінансовий директор. Посадова
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

III. Підпис
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.

2. Генеральний директор ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" Батарєєв
Олександр Сергійович 15 травня 2017 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РЕМБУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 03332234
3. Місцезнаходження: 33024, м.Рiвне, вул.Соборна,404а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)62-15-51 (0362)64-05-25
5. Електронна поштова адреса: rembud@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: rembud.rv.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного

товариства

II. Текст повідомлення
Рiшення про змiну типу акцiонерного товариства було прийняте

27.04.2017 року загальними зборами акцiонерiв (Протокол №16 вiд
27.04.2017р.). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей
про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 16.05.2017р. Повне най-
менування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне това-
риство "Рембуд". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiн:
Приватне акцiонерне товариство "Рембуд".

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Найменування посади Директор Потопа Валерiй
Омелянович 17.05.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ
БАНК "РАДАБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127
3. Місцезнаходження: 49054, м.Днiпро, проспект Олександра Поля,

буд. 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про надання зго-

ди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-
ність

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбуло-

ся 16.05.2017р. (Протокол засiдання № 50-2) було прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а
саме:

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 25 881,18
дол.США (еквiвалент 685 тис.грн.)

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi становить 819 392 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв,
що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 0,084%.

Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: розмiщення коштiв за
вкладом вiдповiдно до типової форми заяви на приєднання до "Догово-
ру комплексного банкiвського обслуговування фiзичних осiб" (вiдкриття
та обслуговування депозитних рахункiв в нацiональнiй та iноземнiй ва-
лютi) Шалiт Аллою Iсакiвною, у сумi 25 881,18 дол.США (еквiвалент 685
125,23 гривень), термiном на 369 днiв, вiдсоткова ставка 5,4 рiчних.

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та оз-
наки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп.2) п.2 ст. 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства" стороною правочину є афiлiйована особа
Шалiт Алла Iсакiвна акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Голови Наглядової
ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК", члена Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДА-
БАНК", Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК".

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Голова Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 
Стоянов Сергiй Борисович

17.05.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ
ЗАВОД IМ. С.ОРДЖОНIКIДЗЕ"; код за ЄДРПОУ
05750295; місцезнаходження 61007, м.Харкiв, пр.Московський, 275;
тел/факс (0572) 95-77-25; e-mail sanzharevsky@xtz.com.ua; адреса сторін-
ки в мережі Інтернет  http://xtz.ua/predpriyatie/public.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Дата вчинення дії 15.05.2017. Рішення прийнято загальними зборами

(протокол б/н від 15.05.2017). 
1.- 15.05.2017 припинено повноваження: Голови Наглядової ради Зо-

сімова Олексія Івановича та Членів Лисицького Артема Геннадійовича,
Семенова Руслана Володимировича, Бірюка Олександра Сергійовича;
Членів Ревізійної комісії - Проніної Тетяни Вікторівни, Соколенка Олексан-
дра Вікторовича, Троценка Артема Володимировича. Особи перебувала
на посаді з 27.04.2016.

2.-2.1.- 15.05.2017 обрано на 1 рік (до наступних річних зборів): Голо-
ва Наглядової ради Петровський Костянтин Вікторович, останні 5 років
особа обіймала посаду директора з безпеки. Рішення про обрання чле-
ном Наглядової ради прийнято загальними зборами (протокол б/н від
15.05.2017), рішення про обрання Головою Наглядової ради прийнято на
засіданні Наглядової ради (протокол б/н від 15.05.2017). Посадова особа
є представником акціонера ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІ-
ТЕД (GOLDEN PROPERTY ENTERPRISES LIMITED, 1374987); Член Наг-
лядової ради Зосімов Олексій Іванович, останні 5 років обіймав посаду
начальника департаменту фінансового моніторингу та аудиту. Посадова

особа є представником акціонера КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД
(CALVERTON ESTABLISHMENT LIMITED, 1064688); Член Наглядової ра-
ди Лисицький Артем Геннадійович, останні 5 років обіймав посаду дирек-
тора, заступника директора департаменту. Посадова особа є представни-
ком акціонера РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД (ROSILAND ENGINE-
ERING LIMITED, 217143); Член Наглядової ради Семенов Руслан Воло-
димирович, останні 5 років обіймав посаду заступника директора депар-
таменту корпоративних прав. Посадова особа є представником акціонера
КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД (CALVERTON ESTABLISHMENT
LIMITED, 1064688); Член Наглядової ради Бірюк Олександр Сергійович,
останні 5 років обіймав посаду заступника директора департаменту з дос-
ліджень та аналізу. Посадова особа є представником акціонера ТОВ
"БРИЗ 2007" (код за ЄДРПОУ 35430441).

2.2.- 15.05.2017 обрано до переобрання загальними зборами: Голова
ревізійної комісії Воробйова Анжеліка Михайлівна, останні 5 років обій-
мала посади директора департаменту, бухгалтера, голови наглядової ра-
ди. Рішення про обрання особи членом ревізійної комісії прийнято загаль-
ними зборами (протокол б/н від 15.05.2017), рішення про обрання Голо-
вою ревізійної комісії прийнято на засіданні Ревізійної комісії (протокол
б/н від 15.05.2017) та Члени Соколенко Олександр Вікторович, останні 5
років обіймав посади юрисконсульта, директора; Проніна Тетяна Вікторів-
на, останні 5 років обіймала посаду корпоративного секретаря. 

Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, акціями
Товариства не володіють. 

Генеральний директор Коваль А.А. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВ-
ЛIННЯ"; код за ЄДРПОУ 03336120; місцезнаходження 64300, Харкiвсь-
ка обл., м.Iзюм, вул. Комсомольська, 98; тел/факс (05743) 240-67; e-mail
03336120@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет: drsy-
izyum.narod.ru. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Дата вчинення дiї 16.05.2017. Рiшення прийнято загальними зборами
(протокол б/н вiд 16.05.2017). 16.05.2017 обрані на ті самі посади (переоб-
рано): 1.- Голова Наглядової  ради Павленко Анатолiй  Анатолiйович, воло-
дiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.80048% на суму 45718.25 грн.,
останнi 5 рокiв обіймав посаду голови наглядової ради. Рiшення про обран-
ня особи до складу наглядової ради прийнято загальними зборами (прото-
кол б/н вiд 16.05.2017), про обрання особи на посаду Голови наглядової ра-
ди прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання б/н вiд 16.05.2017), по-
садова особа є акцiонером; та Члени - Алексанян Едуард Сосович, володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 9.87689% на суму 46074.75 грн, ос-
таннi 5 рокiв обіймав посаду члена наглядової ради, посадова особа є ак-

цiонером; Бойко Богдан Васильович, володiє часткою в статутному капiта-
лi емiтента 7.00040% на суму 32656.50 грн. останнi 5 рокiв обіймав посаду
голови Ревiзiйної комiсiї, посадова особа є акцiонером. Особи обрані на 3
роки. 2.- Голова Ревiзiйної комiсiї Герасименко Тетяна Анатолiївна, володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 5.12122% на суму 23890,00 грн., ос-
таннi 5 рокiв обіймала посаду члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про обран-
ня особи до складу Ревiзiйної комiсiї прийнято загальними зборами (прото-
кол б/н вiд 16.05.2017), про обрання особи на посаду Голови Ревiзiйної ко-
мiсiї прийнято Ревiзiйною комiсiєю (протокол засiдання б/н вiд 16.05.2017);
та Члени - Бажанов Олександр Євгенович, володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 9.48316% на суму 44238.00 грн., останнi 5 рокiв обіймав
посаду член ревiзiйної комісії; Павленко Олена Вадимiвна, володiє часткою
в статутному капiталi емiтента 9.94684% на суму 46401.00 грн., останнi 5
рокiв обіймала посаду члена ревiзiйної комiсiї. Особи обрані на 5 років. Заз-
начені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Генеральний директор Славгородський О.В. підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно з законодавством.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про
ПРАТ "ХЗТУ"

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО  "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ" 
2. Код за ЄДРПОУ: 32677185
3. Місцезнаходження:  61035 м. Харкiв вул.Каштанова, буд.14 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0572) 51-30-80 
5. Електронна поштова адреса емітента  hzto@kharkov.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.hzto.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
2. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 р. було прийнято рiшення
про виплату дивiдендiв, а саме:нерозподiлений прибуток Товариства за
2016 р. у сумi 2305829,70 грн. направити на виплату дивiдендiв по простим
акцiям Товариства затвердити розмiр дивiдендiв, що виплачується акцi-
онерам на одну просту акцiю Товариства - 99 грн. 69 коп (у тому числi по-
даток з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр).

Наглядовою радою Товариства 16.05.2017 р. було прийнято рiшення

про порядок, спосiб та строки виплати дивiдендiв: Дата складання перелi-
ку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 31 травня 2017р. Дата
початку строку виплати дивiдендiв - 01 червня 2017 року.

Дивiденди виплачуються протягом 6 (шести) мiсяцiв з дня прийняття
загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату дивiден-
дiв, тобто до 29 жовтня 2017 р.

Порядок виплати дивiдендiв: Дивiденди за результатами дiяльностi То-
вариства у 2016 р. виплачуються через депозитарну систему України шля-
хом перерахування належних коштiв Нацiональному депозитарiю України
на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв
на фiнансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ
для їх подальшого переказу на рахунки депонентiв.

Товариство здiйснює виплату дивiдендiв шляхом виплати всiєї суми ди-
вiдендiв у повному обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм особам,
що мають право на отримання дивiдендiв, по мiрi надходження коштiв на
рахунок Товариства у межах строку виплати дивiдендiв.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством. 

Генеральний директор  Товариства М.М.Коц 17.05.2017 р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«домоБУдІвний КомБІнат №4»

Згідно статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» 
повідомляємо, що Компанія «SANATRA HOLDINGS LTD» (місцез
находження: Васілі Міхаіліді 9, 3026, Лімасол, Республіка Кіпр), 
надалі – Компанія, має намір придбати 121 704 760 штук простих 
іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4», Код ЄДРПОУ – 05503160 
(Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП – UA4000088090), на
далі – ПрАТ «ДБК-4». На дату повідомлення Компанія та її афілі
йовані особи не є акціонерами ПрАТ «ДБК-4».

прат «веСтаСтрой», код ЄдрпоУ 30073921, адреса: 84300, 
м.Кра маторськ, донецька обл., вул.вознесенського, 25, тел. (06264) 
5-70-45. відомості про зміну складу посадових осіб емітента: Згідно на
казу 05-17-К від 17.05.2017р. звільнено за власним бажанням з посади голов
ного бухгалтера Трофименко Тетяну Миколаївну, паспорт СВ 716447, виданий 
Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй області 17.06.2002р. Перебува
ла на посаді з 27.09.1999р. Посадовій особі належать 2813 простих іменних 
акцій, що складає 40,185714% статутного капіталу. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. На даний момент посада головного 
бухгалтера вакантна. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін
формації, що міститься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність 
згідно з законодавством. в.о. Генерального директора о.а. черненко
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ
ЗАВОД IМ. С.ОРДЖОНIКIДЗЕ"; код за ЄДРПОУ
05750295; місцезнаходження 61007, м.Харкiв, пр.Московський, 275;
тел/факс (0572) 95-77-25; e-mail sanzharevsky@xtz.com.ua; адреса сторін-
ки в мережі Інтернет  http://xtz.ua/predpriyatie/public.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Дата вчинення дії 15.05.2017. Рішення прийнято загальними зборами

(протокол б/н від 15.05.2017). 
1.- 15.05.2017 припинено повноваження: Голови Наглядової ради Зо-

сімова Олексія Івановича та Членів Лисицького Артема Геннадійовича,
Семенова Руслана Володимировича, Бірюка Олександра Сергійовича;
Членів Ревізійної комісії - Проніної Тетяни Вікторівни, Соколенка Олексан-
дра Вікторовича, Троценка Артема Володимировича. Особи перебувала
на посаді з 27.04.2016.

2.-2.1.- 15.05.2017 обрано на 1 рік (до наступних річних зборів): Голо-
ва Наглядової ради Петровський Костянтин Вікторович, останні 5 років
особа обіймала посаду директора з безпеки. Рішення про обрання чле-
ном Наглядової ради прийнято загальними зборами (протокол б/н від
15.05.2017), рішення про обрання Головою Наглядової ради прийнято на
засіданні Наглядової ради (протокол б/н від 15.05.2017). Посадова особа
є представником акціонера ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІ-
ТЕД (GOLDEN PROPERTY ENTERPRISES LIMITED, 1374987); Член Наг-
лядової ради Зосімов Олексій Іванович, останні 5 років обіймав посаду
начальника департаменту фінансового моніторингу та аудиту. Посадова

особа є представником акціонера КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД
(CALVERTON ESTABLISHMENT LIMITED, 1064688); Член Наглядової ра-
ди Лисицький Артем Геннадійович, останні 5 років обіймав посаду дирек-
тора, заступника директора департаменту. Посадова особа є представни-
ком акціонера РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД (ROSILAND ENGINE-
ERING LIMITED, 217143); Член Наглядової ради Семенов Руслан Воло-
димирович, останні 5 років обіймав посаду заступника директора депар-
таменту корпоративних прав. Посадова особа є представником акціонера
КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД (CALVERTON ESTABLISHMENT
LIMITED, 1064688); Член Наглядової ради Бірюк Олександр Сергійович,
останні 5 років обіймав посаду заступника директора департаменту з дос-
ліджень та аналізу. Посадова особа є представником акціонера ТОВ
"БРИЗ 2007" (код за ЄДРПОУ 35430441).

2.2.- 15.05.2017 обрано до переобрання загальними зборами: Голова
ревізійної комісії Воробйова Анжеліка Михайлівна, останні 5 років обій-
мала посади директора департаменту, бухгалтера, голови наглядової ра-
ди. Рішення про обрання особи членом ревізійної комісії прийнято загаль-
ними зборами (протокол б/н від 15.05.2017), рішення про обрання Голо-
вою ревізійної комісії прийнято на засіданні Ревізійної комісії (протокол
б/н від 15.05.2017) та Члени Соколенко Олександр Вікторович, останні 5
років обіймав посади юрисконсульта, директора; Проніна Тетяна Вікторів-
на, останні 5 років обіймала посаду корпоративного секретаря. 

Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, акціями
Товариства не володіють. 

Генеральний директор Коваль А.А. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВ-
ЛIННЯ"; код за ЄДРПОУ 03336120; місцезнаходження 64300, Харкiвсь-
ка обл., м.Iзюм, вул. Комсомольська, 98; тел/факс (05743) 240-67; e-mail
03336120@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет: drsy-
izyum.narod.ru. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Дата вчинення дiї 16.05.2017. Рiшення прийнято загальними зборами
(протокол б/н вiд 16.05.2017). 16.05.2017 обрані на ті самі посади (переоб-
рано): 1.- Голова Наглядової  ради Павленко Анатолiй  Анатолiйович, воло-
дiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.80048% на суму 45718.25 грн.,
останнi 5 рокiв обіймав посаду голови наглядової ради. Рiшення про обран-
ня особи до складу наглядової ради прийнято загальними зборами (прото-
кол б/н вiд 16.05.2017), про обрання особи на посаду Голови наглядової ра-
ди прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання б/н вiд 16.05.2017), по-
садова особа є акцiонером; та Члени - Алексанян Едуард Сосович, володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 9.87689% на суму 46074.75 грн, ос-
таннi 5 рокiв обіймав посаду члена наглядової ради, посадова особа є ак-

цiонером; Бойко Богдан Васильович, володiє часткою в статутному капiта-
лi емiтента 7.00040% на суму 32656.50 грн. останнi 5 рокiв обіймав посаду
голови Ревiзiйної комiсiї, посадова особа є акцiонером. Особи обрані на 3
роки. 2.- Голова Ревiзiйної комiсiї Герасименко Тетяна Анатолiївна, володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 5.12122% на суму 23890,00 грн., ос-
таннi 5 рокiв обіймала посаду члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про обран-
ня особи до складу Ревiзiйної комiсiї прийнято загальними зборами (прото-
кол б/н вiд 16.05.2017), про обрання особи на посаду Голови Ревiзiйної ко-
мiсiї прийнято Ревiзiйною комiсiєю (протокол засiдання б/н вiд 16.05.2017);
та Члени - Бажанов Олександр Євгенович, володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 9.48316% на суму 44238.00 грн., останнi 5 рокiв обіймав
посаду член ревiзiйної комісії; Павленко Олена Вадимiвна, володiє часткою
в статутному капiталi емiтента 9.94684% на суму 46401.00 грн., останнi 5
рокiв обіймала посаду члена ревiзiйної комiсiї. Особи обрані на 5 років. Заз-
начені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Генеральний директор Славгородський О.В. підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно з законодавством.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про
ПРАТ "ХЗТУ"

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО  "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ" 
2. Код за ЄДРПОУ: 32677185
3. Місцезнаходження:  61035 м. Харкiв вул.Каштанова, буд.14 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0572) 51-30-80 
5. Електронна поштова адреса емітента  hzto@kharkov.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.hzto.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
2. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 р. було прийнято рiшення
про виплату дивiдендiв, а саме:нерозподiлений прибуток Товариства за
2016 р. у сумi 2305829,70 грн. направити на виплату дивiдендiв по простим
акцiям Товариства затвердити розмiр дивiдендiв, що виплачується акцi-
онерам на одну просту акцiю Товариства - 99 грн. 69 коп (у тому числi по-
даток з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр).

Наглядовою радою Товариства 16.05.2017 р. було прийнято рiшення

про порядок, спосiб та строки виплати дивiдендiв: Дата складання перелi-
ку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 31 травня 2017р. Дата
початку строку виплати дивiдендiв - 01 червня 2017 року.

Дивiденди виплачуються протягом 6 (шести) мiсяцiв з дня прийняття
загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату дивiден-
дiв, тобто до 29 жовтня 2017 р.

Порядок виплати дивiдендiв: Дивiденди за результатами дiяльностi То-
вариства у 2016 р. виплачуються через депозитарну систему України шля-
хом перерахування належних коштiв Нацiональному депозитарiю України
на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв
на фiнансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ
для їх подальшого переказу на рахунки депонентiв.

Товариство здiйснює виплату дивiдендiв шляхом виплати всiєї суми ди-
вiдендiв у повному обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм особам,
що мають право на отримання дивiдендiв, по мiрi надходження коштiв на
рахунок Товариства у межах строку виплати дивiдендiв.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством. 

Генеральний директор  Товариства М.М.Коц 17.05.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ
ЗАВОД IМ. С.ОРДЖОНIКIДЗЕ"; код за ЄДРПОУ
05750295; місцезнаходження 61007, м.Харкiв, пр.Московський, 275;
тел/факс (0572) 95-77-25; e-mail sanzharevsky@xtz.com.ua; адреса сторін-
ки в мережі Інтернет  http://xtz.ua/predpriyatie/public.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Дата вчинення дії 15.05.2017. Рішення прийнято загальними зборами

(протокол б/н від 15.05.2017). 
1.- 15.05.2017 припинено повноваження: Голови Наглядової ради Зо-

сімова Олексія Івановича та Членів Лисицького Артема Геннадійовича,
Семенова Руслана Володимировича, Бірюка Олександра Сергійовича;
Членів Ревізійної комісії - Проніної Тетяни Вікторівни, Соколенка Олексан-
дра Вікторовича, Троценка Артема Володимировича. Особи перебувала
на посаді з 27.04.2016.

2.-2.1.- 15.05.2017 обрано на 1 рік (до наступних річних зборів): Голо-
ва Наглядової ради Петровський Костянтин Вікторович, останні 5 років
особа обіймала посаду директора з безпеки. Рішення про обрання чле-
ном Наглядової ради прийнято загальними зборами (протокол б/н від
15.05.2017), рішення про обрання Головою Наглядової ради прийнято на
засіданні Наглядової ради (протокол б/н від 15.05.2017). Посадова особа
є представником акціонера ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІ-
ТЕД (GOLDEN PROPERTY ENTERPRISES LIMITED, 1374987); Член Наг-
лядової ради Зосімов Олексій Іванович, останні 5 років обіймав посаду
начальника департаменту фінансового моніторингу та аудиту. Посадова

особа є представником акціонера КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД
(CALVERTON ESTABLISHMENT LIMITED, 1064688); Член Наглядової ра-
ди Лисицький Артем Геннадійович, останні 5 років обіймав посаду дирек-
тора, заступника директора департаменту. Посадова особа є представни-
ком акціонера РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД (ROSILAND ENGINE-
ERING LIMITED, 217143); Член Наглядової ради Семенов Руслан Воло-
димирович, останні 5 років обіймав посаду заступника директора депар-
таменту корпоративних прав. Посадова особа є представником акціонера
КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД (CALVERTON ESTABLISHMENT
LIMITED, 1064688); Член Наглядової ради Бірюк Олександр Сергійович,
останні 5 років обіймав посаду заступника директора департаменту з дос-
ліджень та аналізу. Посадова особа є представником акціонера ТОВ
"БРИЗ 2007" (код за ЄДРПОУ 35430441).

2.2.- 15.05.2017 обрано до переобрання загальними зборами: Голова
ревізійної комісії Воробйова Анжеліка Михайлівна, останні 5 років обій-
мала посади директора департаменту, бухгалтера, голови наглядової ра-
ди. Рішення про обрання особи членом ревізійної комісії прийнято загаль-
ними зборами (протокол б/н від 15.05.2017), рішення про обрання Голо-
вою ревізійної комісії прийнято на засіданні Ревізійної комісії (протокол
б/н від 15.05.2017) та Члени Соколенко Олександр Вікторович, останні 5
років обіймав посади юрисконсульта, директора; Проніна Тетяна Вікторів-
на, останні 5 років обіймала посаду корпоративного секретаря. 

Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, акціями
Товариства не володіють. 

Генеральний директор Коваль А.А. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВ-
ЛIННЯ"; код за ЄДРПОУ 03336120; місцезнаходження 64300, Харкiвсь-
ка обл., м.Iзюм, вул. Комсомольська, 98; тел/факс (05743) 240-67; e-mail
03336120@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет: drsy-
izyum.narod.ru. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Дата вчинення дiї 16.05.2017. Рiшення прийнято загальними зборами
(протокол б/н вiд 16.05.2017). 16.05.2017 обрані на ті самі посади (переоб-
рано): 1.- Голова Наглядової  ради Павленко Анатолiй  Анатолiйович, воло-
дiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.80048% на суму 45718.25 грн.,
останнi 5 рокiв обіймав посаду голови наглядової ради. Рiшення про обран-
ня особи до складу наглядової ради прийнято загальними зборами (прото-
кол б/н вiд 16.05.2017), про обрання особи на посаду Голови наглядової ра-
ди прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання б/н вiд 16.05.2017), по-
садова особа є акцiонером; та Члени - Алексанян Едуард Сосович, володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 9.87689% на суму 46074.75 грн, ос-
таннi 5 рокiв обіймав посаду члена наглядової ради, посадова особа є ак-

цiонером; Бойко Богдан Васильович, володiє часткою в статутному капiта-
лi емiтента 7.00040% на суму 32656.50 грн. останнi 5 рокiв обіймав посаду
голови Ревiзiйної комiсiї, посадова особа є акцiонером. Особи обрані на 3
роки. 2.- Голова Ревiзiйної комiсiї Герасименко Тетяна Анатолiївна, володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 5.12122% на суму 23890,00 грн., ос-
таннi 5 рокiв обіймала посаду члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про обран-
ня особи до складу Ревiзiйної комiсiї прийнято загальними зборами (прото-
кол б/н вiд 16.05.2017), про обрання особи на посаду Голови Ревiзiйної ко-
мiсiї прийнято Ревiзiйною комiсiєю (протокол засiдання б/н вiд 16.05.2017);
та Члени - Бажанов Олександр Євгенович, володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 9.48316% на суму 44238.00 грн., останнi 5 рокiв обіймав
посаду член ревiзiйної комісії; Павленко Олена Вадимiвна, володiє часткою
в статутному капiталi емiтента 9.94684% на суму 46401.00 грн., останнi 5
рокiв обіймала посаду члена ревiзiйної комiсiї. Особи обрані на 5 років. Заз-
начені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Генеральний директор Славгородський О.В. підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно з законодавством.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про
ПРАТ "ХЗТУ"

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО  "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ" 
2. Код за ЄДРПОУ: 32677185
3. Місцезнаходження:  61035 м. Харкiв вул.Каштанова, буд.14 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0572) 51-30-80 
5. Електронна поштова адреса емітента  hzto@kharkov.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.hzto.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
2. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 р. було прийнято рiшення
про виплату дивiдендiв, а саме:нерозподiлений прибуток Товариства за
2016 р. у сумi 2305829,70 грн. направити на виплату дивiдендiв по простим
акцiям Товариства затвердити розмiр дивiдендiв, що виплачується акцi-
онерам на одну просту акцiю Товариства - 99 грн. 69 коп (у тому числi по-
даток з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр).

Наглядовою радою Товариства 16.05.2017 р. було прийнято рiшення

про порядок, спосiб та строки виплати дивiдендiв: Дата складання перелi-
ку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 31 травня 2017р. Дата
початку строку виплати дивiдендiв - 01 червня 2017 року.

Дивiденди виплачуються протягом 6 (шести) мiсяцiв з дня прийняття
загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату дивiден-
дiв, тобто до 29 жовтня 2017 р.

Порядок виплати дивiдендiв: Дивiденди за результатами дiяльностi То-
вариства у 2016 р. виплачуються через депозитарну систему України шля-
хом перерахування належних коштiв Нацiональному депозитарiю України
на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв
на фiнансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ
для їх подальшого переказу на рахунки депонентiв.

Товариство здiйснює виплату дивiдендiв шляхом виплати всiєї суми ди-
вiдендiв у повному обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм особам,
що мають право на отримання дивiдендiв, по мiрi надходження коштiв на
рахунок Товариства у межах строку виплати дивiдендiв.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством. 

Генеральний директор  Товариства М.М.Коц 17.05.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДIПРОЗАВОДТРАНС"
код за ЄДРПОУ 01095927, місцезнаходження: 61012, м. Харкiв, вул.

Рiздвяна, 29-А, тел/факс (057) 731-13-77, 731-61-43, e-mail: gzt@gzt-pro-
ject.com; адреса сторінки в мережі Інтернет http://www.gzt-project.com/.

Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинен-
ня правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз
заiнтересованiстю 17.05.2017. Назва уповноваженого органу, що його
прийняв - загальнi збори ПрАТ "Дiпрозаводтранс" (протокол б/н вiд
17.05.2017). Предмет правочину - забезпечення iпотекою виконання всiх
без виключення зобов'язань Корнюхiна Дмитра Iвановича (Голови Нагля-
дової ради ПрАТ "Дiпрозаводтранс"), як позичальника за Договором пози-
ки, шляхом передачi в iпотеку нерухомого майна, що належить Товарис-
тву на правi власностi загальною площею 2176,2 кв.м. в нежитловiй будiв-
лi лiт. "А-9", розташованiй за адресою м. Харкiв, вул. Енгельса 29-А. Рин-
кова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до
законодавства, 6 956,742 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними ос-
танньої рiчної фiнансової звiтностi 4306 тис.грн. Спiввiдношення ринкової
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 161,55922%. Iншi iстотнi
умови правочину ПрАТ не надаються. Загальна кiлькiсть голосуючих ак-
цiй 2638971 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що належать незаiнтересова-
ним акцiонерам, зареєстрованих для участi у загальних зборах - 1476914
шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення
1476914 шт., "проти" 0 шт. Генеральний директор. Луньов С.О. підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АВЕК ХОЛДИНГ"  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32675319; місцезнаходження:

61002, Харківська область, м.Харкiв, вул. Сумська, буд.70; тел./факс:
(044)2841909; електронна поштова адреса: safonova@avec.ua; адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: avec-holding.infosite.com.ua.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наглядовою Радою ПрАТ "АВЕК ХОЛДИНГ" 15.05.2017 року була роз-

глянута заява Савченко Олександра Олександровича про його звільнен-
ня з посади Президента Товариства, та прийнято рішення припинити
15.05.2017 року повноваження Президента ПрАТ "АВЕК ХОЛДИНГ" Сав-
ченко Олександра Олександровича, який не володіє часткою у статутно-
му капіталі Товариства, перебував на посаді з 20.08.2013 року.

Наглядовою Радою ПрАТ "АВЕК ХОЛДИНГ" 15.05.2017 року прийнято
рішення про обрання з 16.05.2017 року на посаду Президента ПрАТ
"АВЕК ХОЛДИНГ" Ніколаєнко Еллу Володимирівну, яка не володіє час-
ткою у статутному капіталі Товариства, обрано на безстроковий строк,
протягом останніх п'яти років обіймала посади операційного директора
ТОВ "Спайдер Україна", менеджера ТОВ "Клевер ПМ", менеджера по ор-
ганізаційному розвитку ТОВ "АВЕК УКРАЇНА", Члена Ревізійної комісії
ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Савченко О.О., Ніколаєнко Е.В. не надали
згоди на розкриття паспортних даних. Савченко О.О., Ніколаєнко Е.В. не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Президент Ніколаєнко Елла Володимирівна. 

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Завод Чорноморполiграфметал»
2. Код за ЄДРПОУ: 00383708
3. Місцезнаходження: 65098 мiсто Одеса, Застава-2, вулиця При

возна. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 048 715-16-15
5. Електронна поштова адреса: senderee@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову

ється емітентом для розкриття інформації: gnd-60@ukr.net
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: 
ІІ. текст повідомлення 

Додаток 15 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв (пункти 14, 15 глави 1 роздiлу III)2. Вiдомостi про змiну 
типу акцiонерного товариства№ з/п Дата вчинення дiї Повне наймену
вання акцiонерного товариства до змiни Повне найменування 

акцiонерного товариства пiсля змiни1 2 3 41. Публiчне акцiонерне то
вариство «Завод Чорноморполiграфметал» Приватне акцiонерне то
вариство «Завод Чорноморполiграфметал»Змiст iнформацiї: Датою 
вчинення дiї вважається дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн 
до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному держав
ному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громад
ських формувань (далi - ЄДР).Рiчнi загальнi збори акцiонерiв, що 
вiдбулися 20 квiтня 2017 року, прийняли рiшення про змiну типу 
акцiонерного товариства з публiчного на приватний. Державна 
реєстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в 
ЄДР, здiйснена 18 травня 2017.До змiни типу акцiонерне товариства 
мало таке повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство «За
вод Чорноморполiграфметал». Пiсля змiни типу акцiонерне товари
ство має наступне повне найменування: Приватне акцiонерне товари
ство «Завод Чорноморполiграфметал»

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.

2. Генеральний директор       Шендеровський Юрiй Юхимович
18.05.2017

приватне аКцIонерне товариСтво
«Завод чорноморполIГрафметал»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«АЛЬФА-БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 23494714
3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон та факс +38 (044) 490-4674 +38 (044) 490-4601
5. Електронна поштова адреса ssbo@alfabank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://alfabank.ua/investor-relations

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. текст повідомлення
Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 

вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: отримання 
мiжбанкiвського кредиту у сумi 570 000,0 тис.гривень, строк залучення кредиту -  
3 днiв, вiдсоткова ставка – 14 %. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у 
вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, 
мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по 
вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статут
ному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
570 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 1,463268%.

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: отримання 
мiжбанкiвського кредиту у сумi 300 000,0 тис.гривень, строк залучення кредиту - 
108 днiв, вiдсоткова ставка – 15 %. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у 
вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, 
мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по 
вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статут
ному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
300 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,770141%.

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: отримання 
мiжбанкiвського кредиту у сумi 270 000,0 тис.гривень, строк залучення кредиту - 
139 днiв, вiдсоткова ставка – 15 %. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у 
вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, 
мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по 
вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статут
ному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
270 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,693127%.

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 13,61 тис.доларiв США за 13,64 тис. швей
царських франкiв.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочи
ну : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., 
який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 367,76 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ 
гривнi до доларiв США станом на 03.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данни
ми фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000944%.

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 306,17 тис.доларiв США за 287,0 тис. євро.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена  

вiдповiдно до законодавства: 8 273,24 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 03.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,021239%.

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 230,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 6 212,3 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,015948%.

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 000,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 27 140,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,069672%.

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 12,23 тис.фунтiв стерлiнгiв за 15,21 тис. 
доларiв США.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : 
ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.
Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який 
володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Рин
кова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, ви
значена вiдповiдно до законодавства: 413,27 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ 
гривнi до фунтiв стерлiнгiв станом на 04.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за 
данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001061%.

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 656,0 тис.євро за 699,29 тис. доларiв США.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 18 899,99 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 04.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,048519%.

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 9 000,0 тис.євро.. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
259 298,71 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,665655%.

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 9 000,0 тис.євро.. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
260 691,11 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,669230%.

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «альфа-БанК»
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Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 852,0 тис.євро за 909,76 тис. доларiв США.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 24 609,5 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 05.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,063176%.

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 199,0 тис.євро за 211,97 тис. доларiв США.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 5 770,65 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 06.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,014814%.

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 200,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 5 404,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,013873%.

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 373,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 10 059,81 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,025825%.

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 656,06 тис.доларiв США за 10 700,0 тис. 
швейцарських франкiв.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi пра
вочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження:  
м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-
БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 289 386,71 тис.грн. за офiцiйним 
курсом НБУ гривнi до доларiв США станом на 06.04.2017. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є пред
метом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 0,742895%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 700,0 тис.швейцарських франкiв за  
10 657,37 тис. доларiв США.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi 
правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: 
м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-
БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 289 765,89 тис.грн. за офiцiйним 
курсом НБУ гривнi до швейцарських франкiв станом на 06.04.2017. Вартiсть 
активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є пред
метом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 0,743868%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 

безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 516,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 40 894,1 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,104981%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 479,5 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034604%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 484,5 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034617%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 000,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 26 985,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,069274%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 467,5 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034573%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 467,5 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034573%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 158,94 тис.доларiв США за 150,0 тис. євро.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 4 280,76 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 11.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
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вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,010989%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 3 000,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 80 700,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,207168%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 450,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034528%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 23 550,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя 
щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 634 277,82 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 1,628278%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 23 550,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя 
щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 635 007,68 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 1,630151%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 451,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034531%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 577,67 тис.доларiв США за 544,0 тис. євро.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 15 535,73 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 12.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,039882%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 000,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 

афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 26 859,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,068951%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 000,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 26 866,5 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,068970%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 10,14 тис.фунтiв стерлiнгiв за 12,67 тис. 
доларiв США.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : 
ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ,  
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., 
який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 339,27 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ 
гривнi до фунтiв стерлiнгiв станом на 12.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за 
данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000871%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 435,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034489%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 621,78 тис.доларiв США за 10 700,0 тис. 
швейцарських франкiв.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi пра
вочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження:  
м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-
БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 285 659,86 тис.грн. за офiцiйним 
курсом НБУ гривнi до доларiв США станом на 12.04.2017. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є пред
метом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 0,733328%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 700,0 тис.швейцарських франкiв за  
10 623,51 тис. доларiв США.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi 
правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: 
м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-
БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 285 611,19 тис.грн. за офiцiйним 
курсом НБУ гривнi до швейцарських франкiв станом на 12.04.2017. Вартiсть 
активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є пред
метом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 0,733203%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 435,5 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 



№93, 19 травня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

21

звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034491%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 405,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034412%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 743,47 тис.доларiв США за 700,0 тис. євро.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 19 972,73 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 14.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,051273%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 642,81 тис.доларiв США за 605,0 тис. євро.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 17 268,58 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 14.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,044331%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 23 550,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя 
щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 632 652,12 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 1,624104%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 23 550,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя 
щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 635 806,71 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 1,632202%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 000,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 26 870,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,068979%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 20,27 тис.доларiв США за 16,08 тис. фунтiв 

стерлiнгiв.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  
ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.
Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який 
володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Рин
кова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, ви
значена вiдповiдно до законодавства: 543,48 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ 
гривнi до доларiв США станом на 18.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данни
ми фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001395%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 80,94 тис.доларiв США за 76,0 тис. євро.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 2 170,16 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 18.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,005571%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 700,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 18 774,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,048195%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 200,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 32 184,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,082621%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 415,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034438%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 9 100,0 тис.євро.. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
259 361,08 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,665815%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 9 100,0 тис.євро.. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
260 746,71 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
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чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,669372%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 415,5 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034439%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 366,0 тис.євро за 392,24 тис. доларiв США.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 10 495,33 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 19.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,026943%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 150,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 4 019,25 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,010318%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 390,5 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034375%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 390,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034374%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 395,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034387%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 527,51 тис.доларiв США за 10 500,0 тис. 
швейцарських франкiв.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi пра
вочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження:  

м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-
БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 282 610,57 тис.грн. за офiцiйним 
курсом НБУ гривнi до доларiв США станом на 19.04.2017. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є пред
метом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 0,725500%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 500,0 тис.швейцарських франкiв за  
10 529,48 тис. доларiв США.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi 
правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: 
м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-
БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 281 766,55 тис.грн. за офiцiйним 
курсом НБУ гривнi до швейцарських франкiв станом на 19.04.2017. Вартiсть 
активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є пред
метом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 0,723333%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 395,5 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034388%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 505,67 тис.доларiв США за 470,0 тис. євро.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 13 545,42 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 20.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034773%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 000,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 26 756,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,068686%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 340,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 9 098,4 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,023357%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 340,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 9 098,74 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
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звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,023358%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 000,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 26 740,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,068645%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 501,45 тис.доларiв США за 500,0 тис. швей
царських франкiв.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочи
ну : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., 
який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 13 417,16 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ гривнi до доларiв США станом на 21.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за 
данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034444%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 3 217,2 тис.доларiв США за 3 000,0 тис. 
євро.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКР-
СОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 86 081,76 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 21.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,220984%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 557,64 тис.доларiв США за 520,0 тис. євро.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 14 920,62 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 21.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,038303%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 3 042,61 тис.доларiв США за 2 838,0 тис. 
євро.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКР-
СОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 81 410,3 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 21.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,208991%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 367,5 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034316%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 

16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 13 368,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034317%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.євро за 543,45 тис. доларiв США.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 14 299,36 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 24.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,036708%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 75,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 2 000,25 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,005135%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 75,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 2 000,32 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,005135%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 20,36 тис.фунтiв стерлiнгiв за 26,07 тис. 
доларiв США.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : 
ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ,  
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., 
який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 694,48 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ 
гривнi до фунтiв стерлiнгiв станом на 25.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за 
данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001783%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 76,2 тис.доларiв США за 70,0 тис. євро.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 2 032,53 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 25.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,005218%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 502,91 тис.доларiв США за 500,0 тис. швей
царських франкiв.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочи
ну : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., 
який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. 
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Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 13 393,41 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ гривнi до доларiв США станом на 26.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за 
данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034383%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 2 000,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 53 197,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,136564%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 301,71 тис.доларiв США за 300,0 тис. швей
царських франкiв.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочи
ну : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., 
який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 8 035,09 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ гривнi до доларiв США станом на 26.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за 
данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,020627%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 199,48 тис.доларiв США за 183,0 тис. євро.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 5 312,51 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 26.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,013638%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 502,91 тис.доларiв США за 500,0 тис. швей
царських франкiв.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочи
ну : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., 
який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 13 393,41 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ гривнi до доларiв США станом на 26.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за 
данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,034383%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 41,41 тис.доларiв США за 38,0 тис. євро.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 1 102,82 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 26.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002831%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 049,11 тис.доларiв США за 10 000,0 тис. 
швейцарських франкiв.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi пра
вочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження:  
м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-
БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 267 626,2 тис.грн. за офiцiйним 
курсом НБУ гривнi до доларiв США станом на 26.04.2017. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є пред
метом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 0,687033%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 000,0 тис.швейцарських франкiв за  
10 049,24 тис. доларiв США.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi 
правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: 
м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-
БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 267 917,31 тис.грн. за офiцiйним 
курсом НБУ гривнi до швейцарських франкiв станом на 26.04.2017. Вартiсть 
активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є пред
метом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 0,687780%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 16,46 тис.доларiв США за 12,77 тис. фунтiв 
стерлiнгiв.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  
ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.
Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який 
володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Рин
кова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, ви
значена вiдповiдно до законодавства: 437,65 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ 
гривнi до доларiв США станом на 27.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данни
ми фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001124%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 410,51 тис.доларiв США за 376,0 тис. євро.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 10 914,99 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 27.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,028020%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 342,72 тис.доларiв США за 314,4 тис. євро.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 9 112,53 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до 
доларiв США станом на 27.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,023393%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 8 756,1 тис.доларiв США за 8 700,0 тис. 
швейцарських франкiв.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi пра
вочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження:  
м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-
БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 232 814,85 тис.грн. за офiцiйним 
курсом НБУ гривнi до доларiв США станом на 27.04.2017. Вартiсть активiв 
емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є пред
метом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 0,597667%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 8 700,0 тис.швейцарських франкiв за  
8 757,8 тис. доларiв США.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi 
правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: 
м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-
БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 232 561,5 тис.грн. за офiцiйним 
курсом НБУ гривнi до швейцарських франкiв станом на 27.04.2017. Вартiсть 
активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. 
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Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є пред
метом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 0,597017%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 24,06 тис.доларiв США за 18,6 тис. фунтiв 
стерлiнгiв.. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  
ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ,  
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., 
який володiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 638,82 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ 
гривнi до доларiв США станом на 28.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данни
ми фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001640%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 257,61 тис.доларiв США за 236,47 тис. євро.. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКР СОЦБАНК’’, 
код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 6 839,91 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до доларiв США 
станом на 28.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi 
за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або по
слуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за 
даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,017559%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 000,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя 
щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 265 514,53 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,681612%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: купiвля 
безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 000,0 тис.доларiв США.. Iнформацiя 
щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 265 987,36 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,682826%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової iноземної валюти у сумi 700,0 тис.доларiв США. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
18 915,22 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до доларiв США станом на 
03.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,048558%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 16 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 16 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,041074%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 

готiвкової нацiональної валюти у сумi 900,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
900,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002310%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 400,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
400,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001027%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 300,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 300,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,003337%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 4 800,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
4 800,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,012322%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 200,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 200,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,003081%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,005134%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
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фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002567%. 
Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 

вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 3 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
3 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,008985%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 700,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2 
700,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 
рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи 
сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,006931%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002567%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002567%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 4 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
4 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,010269%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002567%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 3 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 

коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 3 
000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 
рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи 
сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,007701%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 5 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
5 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,012836%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 800,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 800,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,004621%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 10 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 10 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,025671%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 7 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
7 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,017970%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 700,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
700,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001797%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
2 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,006418%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 300,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
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заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
300,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000770%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002567%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 5 300,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
5 300,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,013606%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової iноземної валюти у сумi 50,0 тис.фунтiв стерлiнгiв. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 1 688,58 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до фунтiв 
стерлiнгiв станом на 07.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,004335%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової iноземної валюти у сумi 16,15 тис.євро. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
466,81 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до євро станом на 07.04.2017. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк:  
38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001198%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002567%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 900,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
900,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 

чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002310%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002567%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
2 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,006418%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,003851%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової iноземної валюти у сумi 245,82 тис.доларiв США. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 6 661,8 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до доларiв США 
станом на 07.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi 
за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або по
слуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за 
даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,017102%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 26 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 26 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,066746%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 600,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
600,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001540%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
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по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,003851%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
2 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,006418%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 4 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
4 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,010269%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,003851%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 5 900,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
5 900,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,015146%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 6 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
6 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,015403%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,003851%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 

16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002567%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,003851%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 400,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 400,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,003594%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002567%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 32 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 32 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,082148%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 4 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
4 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,011552%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
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чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,005134%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 300,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
300,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000770%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 300,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
300,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000770%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001284%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 5 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
5 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,012836%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,005134%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001284%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 19 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо

середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 19 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку 
за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,048776%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,005134%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 
рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи 
сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001284%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001284%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 400,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 400,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,003594%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,005134%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,003851%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
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готiвкової нацiональної валюти у сумi 3 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
3 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,007701%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 4 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
4 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,011552%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002567%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,005134%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 400,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
400,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001027%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
2 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,006418%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 700,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
700,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 

фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001797%. 
Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 

вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,003851%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової iноземної валюти у сумi 600,0 тис.доларiв США. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
16 087,23 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до доларiв США станом на 
18.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,041298%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002567%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 800,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
800,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002054%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 4 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
4 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,010269%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,003851%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
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тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,003851%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 200,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 200,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,003081%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,003851%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,005134%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової iноземної валюти у сумi 400,0 тис.доларiв США. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
10 693,11 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до доларiв США станом на 
24.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,027451%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової iноземної валюти у сумi 20,0 тис.доларiв США. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
534,65 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до доларiв США станом на 
24.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001373%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 300,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
2 300,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,005904%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 

вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 3 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
3 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,007701%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової iноземної валюти у сумi 15,0 тис.доларiв США. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
400,1 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до доларiв США станом на 
25.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001027%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002567%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 800,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 800,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,004621%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001284%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,005134%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
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1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002567%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 3 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
3 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,007701%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,005134%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
2 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,006418%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 300,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
300,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000770%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 800,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
1 800,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,004621%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 500,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо осо
би, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:  
2 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,006418%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 900,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 

00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
900,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 
рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи 
сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002310%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової нацiональної валюти у сумi 700,0 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
700,0 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за  
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001797%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 1,0 тис.євро, 13,0 тис.доларiв США, 40,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 420,17 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 03.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001079%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 1,0 тис.євро, 4,2 тис.доларiв США, 191,59 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 333,97 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 03.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000857%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 13,0 тис.доларiв США, 40,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 414,36 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 04.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001064%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,95 тис.євро, 6,19 тис.доларiв США, 172,83 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 367,48 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 04.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000943%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,75 тис.євро, 11,0 тис.доларiв США, 40,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 359,97 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
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ном на 05.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000924%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,75 тис.євро, 3,45 тис.доларiв США, 447,92 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 563,14 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 05.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001446%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,0 тис.доларiв США, 40,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 171,82 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 06.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000441%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 7,2 тис.доларiв США, 1 242,56 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 1 461,29 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
станом на 06.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi 
за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або по
слуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за 
даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,003751%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,0 тис.доларiв США, 40,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 171,52 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 07.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000440%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,75 тис.євро, 3,5 тис.доларiв США, 222,71 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 339,24 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 07.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000871%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,6 тис.євро, 3,0 тис.доларiв США, 30,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 128,12 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 10.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 

фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000329%. 
Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 

вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,45 тис.євро, 5,9 тис.доларiв США, 71,61 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 243,66 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 10.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000626%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,6 тис.євро, 3,0 тис.доларiв США, 3,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 100,89 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 11.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000259%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,55 тис.євро, 1,8 тис.доларiв США, 248,82 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 313,12 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 11.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000804%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,0 тис.доларiв США, 40,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 170,41 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 12.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000437%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 3,72 тис.доларiв США, 46,35 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 169,23 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 12.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000434%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,0 тис.доларiв США, 40,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 170,3 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 13.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000437%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
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16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 1,3 тис.євро, 2,5 тис.доларiв США, 276,42 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 380,66 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 13.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000977%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 1,0 тис.євро, 5,0 тис.доларiв США, 50,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 212,87 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 14.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000546%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 1,24 тис.євро, 16,1 тис.доларiв США, 346,53 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 814,59 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 14.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002091%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,0 тис.доларiв США, 80,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 210,04 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 18.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000539%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 1,32 тис.євро, 5,27 тис.доларiв США, 43,98 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 222,9 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 18.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000572%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 14,46 тис.доларiв США. Iнформацiя щодо 
особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за 
ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як 
афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опо
середковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна 
або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 411,11 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi станом на 
19.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 
рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи 
сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001055%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,0 тис.доларiв США, 191,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ

БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 321,32 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 19.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000825%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 548,52 тис.гривень. Iнформацiя щодо особи, 
заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 
00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа 
по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% (опосередковано) у ста
тутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 
548,52 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi станом на 19.04.2017. Вартiсть 
активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є пред
метом правочину, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 0,001408%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,0 тис.доларiв США, 40,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 170,13 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 20.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000437%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 4,93 тис.євро, 7,85 тис.доларiв США, 195,66 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 547,66 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 20.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001406%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,0 тис.доларiв США, 70,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 200,02 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 21.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000513%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 3,32 тис.євро, 8,77 тис.доларiв США, 571,67 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 901,92 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 21.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002315%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,4 тис.доларiв США, 90,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
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майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 230,5 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 24.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000592%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,85 тис.євро, 19,0 тис.доларiв США, 224,86 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 757,09 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 24.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001944%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 5,0 тис.доларiв США, 80,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 236,51 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 25.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000607%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 2,8 тис.євро, 6,72 тис.доларiв США, 133,4 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 393,66 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 25.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001011%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 6,23 тис.доларiв США, 80,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 269,12 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 26.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000691%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,9 тис.євро, 15,7 тис.доларiв США, 93,02 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 

вiдповiдно до законодавства: 537,25 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 26.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001379%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 3,8 тис.євро, 5,0 тис.доларiв США, 80,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 323,0 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 27.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,000829%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 1,53 тис.євро, 19,57 тис.доларiв США, 266,45 тис.гри
вень. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКР-
СОЦБАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, 
буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 831,38 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 27.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,002134%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 5,01 тис.доларiв США, 580,0 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 736,13 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 28.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001890%. 

Спостережною Радою ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’ було прийнято рiшення узгодити 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол № 828 вiд 
16.05.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: передавання 
готiвкової валюти у сумi 0,9 тис.євро, 12,9 тис.доларiв США, 336,15 тис.гривень. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : ПАТ ‘’УКРСОЦ
БАНК’’, код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Ковпака, буд.29, 
як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings S.A., який володiє 100% 
(опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ‘’АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 704,66 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi ста
ном на 28.04.2017. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 
2016 рiк: 38 953 914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг 
чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 0,001809%. 

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо
давством.
2. Найменування посади михайльо в.в.
Голова правлiння 
пат «альфа-БанК»

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ
ЗАВОД IМ. С.ОРДЖОНIКIДЗЕ"; код за ЄДРПОУ
05750295; місцезнаходження 61007, м.Харкiв, пр.Московський, 275;
тел/факс (0572) 95-77-25; e-mail sanzharevsky@xtz.com.ua; адреса сторін-
ки в мережі Інтернет  http://xtz.ua/predpriyatie/public.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Дата вчинення дії 15.05.2017. Рішення прийнято загальними зборами

(протокол б/н від 15.05.2017). 
1.- 15.05.2017 припинено повноваження: Голови Наглядової ради Зо-

сімова Олексія Івановича та Членів Лисицького Артема Геннадійовича,
Семенова Руслана Володимировича, Бірюка Олександра Сергійовича;
Членів Ревізійної комісії - Проніної Тетяни Вікторівни, Соколенка Олексан-
дра Вікторовича, Троценка Артема Володимировича. Особи перебувала
на посаді з 27.04.2016.

2.-2.1.- 15.05.2017 обрано на 1 рік (до наступних річних зборів): Голо-
ва Наглядової ради Петровський Костянтин Вікторович, останні 5 років
особа обіймала посаду директора з безпеки. Рішення про обрання чле-
ном Наглядової ради прийнято загальними зборами (протокол б/н від
15.05.2017), рішення про обрання Головою Наглядової ради прийнято на
засіданні Наглядової ради (протокол б/н від 15.05.2017). Посадова особа
є представником акціонера ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІ-
ТЕД (GOLDEN PROPERTY ENTERPRISES LIMITED, 1374987); Член Наг-
лядової ради Зосімов Олексій Іванович, останні 5 років обіймав посаду
начальника департаменту фінансового моніторингу та аудиту. Посадова

особа є представником акціонера КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД
(CALVERTON ESTABLISHMENT LIMITED, 1064688); Член Наглядової ра-
ди Лисицький Артем Геннадійович, останні 5 років обіймав посаду дирек-
тора, заступника директора департаменту. Посадова особа є представни-
ком акціонера РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД (ROSILAND ENGINE-
ERING LIMITED, 217143); Член Наглядової ради Семенов Руслан Воло-
димирович, останні 5 років обіймав посаду заступника директора депар-
таменту корпоративних прав. Посадова особа є представником акціонера
КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД (CALVERTON ESTABLISHMENT
LIMITED, 1064688); Член Наглядової ради Бірюк Олександр Сергійович,
останні 5 років обіймав посаду заступника директора департаменту з дос-
ліджень та аналізу. Посадова особа є представником акціонера ТОВ
"БРИЗ 2007" (код за ЄДРПОУ 35430441).

2.2.- 15.05.2017 обрано до переобрання загальними зборами: Голова
ревізійної комісії Воробйова Анжеліка Михайлівна, останні 5 років обій-
мала посади директора департаменту, бухгалтера, голови наглядової ра-
ди. Рішення про обрання особи членом ревізійної комісії прийнято загаль-
ними зборами (протокол б/н від 15.05.2017), рішення про обрання Голо-
вою ревізійної комісії прийнято на засіданні Ревізійної комісії (протокол
б/н від 15.05.2017) та Члени Соколенко Олександр Вікторович, останні 5
років обіймав посади юрисконсульта, директора; Проніна Тетяна Вікторів-
на, останні 5 років обіймала посаду корпоративного секретаря. 

Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, акціями
Товариства не володіють. 

Генеральний директор Коваль А.А. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВ-
ЛIННЯ"; код за ЄДРПОУ 03336120; місцезнаходження 64300, Харкiвсь-
ка обл., м.Iзюм, вул. Комсомольська, 98; тел/факс (05743) 240-67; e-mail
03336120@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет: drsy-
izyum.narod.ru. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Дата вчинення дiї 16.05.2017. Рiшення прийнято загальними зборами
(протокол б/н вiд 16.05.2017). 16.05.2017 обрані на ті самі посади (переоб-
рано): 1.- Голова Наглядової  ради Павленко Анатолiй  Анатолiйович, воло-
дiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.80048% на суму 45718.25 грн.,
останнi 5 рокiв обіймав посаду голови наглядової ради. Рiшення про обран-
ня особи до складу наглядової ради прийнято загальними зборами (прото-
кол б/н вiд 16.05.2017), про обрання особи на посаду Голови наглядової ра-
ди прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання б/н вiд 16.05.2017), по-
садова особа є акцiонером; та Члени - Алексанян Едуард Сосович, володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 9.87689% на суму 46074.75 грн, ос-
таннi 5 рокiв обіймав посаду члена наглядової ради, посадова особа є ак-

цiонером; Бойко Богдан Васильович, володiє часткою в статутному капiта-
лi емiтента 7.00040% на суму 32656.50 грн. останнi 5 рокiв обіймав посаду
голови Ревiзiйної комiсiї, посадова особа є акцiонером. Особи обрані на 3
роки. 2.- Голова Ревiзiйної комiсiї Герасименко Тетяна Анатолiївна, володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 5.12122% на суму 23890,00 грн., ос-
таннi 5 рокiв обіймала посаду члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про обран-
ня особи до складу Ревiзiйної комiсiї прийнято загальними зборами (прото-
кол б/н вiд 16.05.2017), про обрання особи на посаду Голови Ревiзiйної ко-
мiсiї прийнято Ревiзiйною комiсiєю (протокол засiдання б/н вiд 16.05.2017);
та Члени - Бажанов Олександр Євгенович, володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 9.48316% на суму 44238.00 грн., останнi 5 рокiв обіймав
посаду член ревiзiйної комісії; Павленко Олена Вадимiвна, володiє часткою
в статутному капiталi емiтента 9.94684% на суму 46401.00 грн., останнi 5
рокiв обіймала посаду члена ревiзiйної комiсiї. Особи обрані на 5 років. Заз-
начені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Генеральний директор Славгородський О.В. підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно з законодавством.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про
ПРАТ "ХЗТУ"

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО  "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ" 
2. Код за ЄДРПОУ: 32677185
3. Місцезнаходження:  61035 м. Харкiв вул.Каштанова, буд.14 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0572) 51-30-80 
5. Електронна поштова адреса емітента  hzto@kharkov.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.hzto.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
2. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 р. було прийнято рiшення
про виплату дивiдендiв, а саме:нерозподiлений прибуток Товариства за
2016 р. у сумi 2305829,70 грн. направити на виплату дивiдендiв по простим
акцiям Товариства затвердити розмiр дивiдендiв, що виплачується акцi-
онерам на одну просту акцiю Товариства - 99 грн. 69 коп (у тому числi по-
даток з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр).

Наглядовою радою Товариства 16.05.2017 р. було прийнято рiшення

про порядок, спосiб та строки виплати дивiдендiв: Дата складання перелi-
ку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 31 травня 2017р. Дата
початку строку виплати дивiдендiв - 01 червня 2017 року.

Дивiденди виплачуються протягом 6 (шести) мiсяцiв з дня прийняття
загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату дивiден-
дiв, тобто до 29 жовтня 2017 р.

Порядок виплати дивiдендiв: Дивiденди за результатами дiяльностi То-
вариства у 2016 р. виплачуються через депозитарну систему України шля-
хом перерахування належних коштiв Нацiональному депозитарiю України
на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв
на фiнансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ
для їх подальшого переказу на рахунки депонентiв.

Товариство здiйснює виплату дивiдендiв шляхом виплати всiєї суми ди-
вiдендiв у повному обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм особам,
що мають право на отримання дивiдендiв, по мiрi надходження коштiв на
рахунок Товариства у межах строку виплати дивiдендiв.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством. 

Генеральний директор  Товариства М.М.Коц 17.05.2017 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ
ЗАВОД IМ. С.ОРДЖОНIКIДЗЕ"; код за ЄДРПОУ
05750295; місцезнаходження 61007, м.Харкiв, пр.Московський, 275;
тел/факс (0572) 95-77-25; e-mail sanzharevsky@xtz.com.ua; адреса сторін-
ки в мережі Інтернет  http://xtz.ua/predpriyatie/public.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Дата вчинення дії 15.05.2017. Рішення прийнято загальними зборами

(протокол б/н від 15.05.2017). 
1.- 15.05.2017 припинено повноваження: Голови Наглядової ради Зо-

сімова Олексія Івановича та Членів Лисицького Артема Геннадійовича,
Семенова Руслана Володимировича, Бірюка Олександра Сергійовича;
Членів Ревізійної комісії - Проніної Тетяни Вікторівни, Соколенка Олексан-
дра Вікторовича, Троценка Артема Володимировича. Особи перебувала
на посаді з 27.04.2016.

2.-2.1.- 15.05.2017 обрано на 1 рік (до наступних річних зборів): Голо-
ва Наглядової ради Петровський Костянтин Вікторович, останні 5 років
особа обіймала посаду директора з безпеки. Рішення про обрання чле-
ном Наглядової ради прийнято загальними зборами (протокол б/н від
15.05.2017), рішення про обрання Головою Наглядової ради прийнято на
засіданні Наглядової ради (протокол б/н від 15.05.2017). Посадова особа
є представником акціонера ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІ-
ТЕД (GOLDEN PROPERTY ENTERPRISES LIMITED, 1374987); Член Наг-
лядової ради Зосімов Олексій Іванович, останні 5 років обіймав посаду
начальника департаменту фінансового моніторингу та аудиту. Посадова

особа є представником акціонера КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД
(CALVERTON ESTABLISHMENT LIMITED, 1064688); Член Наглядової ра-
ди Лисицький Артем Геннадійович, останні 5 років обіймав посаду дирек-
тора, заступника директора департаменту. Посадова особа є представни-
ком акціонера РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД (ROSILAND ENGINE-
ERING LIMITED, 217143); Член Наглядової ради Семенов Руслан Воло-
димирович, останні 5 років обіймав посаду заступника директора депар-
таменту корпоративних прав. Посадова особа є представником акціонера
КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД (CALVERTON ESTABLISHMENT
LIMITED, 1064688); Член Наглядової ради Бірюк Олександр Сергійович,
останні 5 років обіймав посаду заступника директора департаменту з дос-
ліджень та аналізу. Посадова особа є представником акціонера ТОВ
"БРИЗ 2007" (код за ЄДРПОУ 35430441).

2.2.- 15.05.2017 обрано до переобрання загальними зборами: Голова
ревізійної комісії Воробйова Анжеліка Михайлівна, останні 5 років обій-
мала посади директора департаменту, бухгалтера, голови наглядової ра-
ди. Рішення про обрання особи членом ревізійної комісії прийнято загаль-
ними зборами (протокол б/н від 15.05.2017), рішення про обрання Голо-
вою ревізійної комісії прийнято на засіданні Ревізійної комісії (протокол
б/н від 15.05.2017) та Члени Соколенко Олександр Вікторович, останні 5
років обіймав посади юрисконсульта, директора; Проніна Тетяна Вікторів-
на, останні 5 років обіймала посаду корпоративного секретаря. 

Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, акціями
Товариства не володіють. 

Генеральний директор Коваль А.А. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВ-
ЛIННЯ"; код за ЄДРПОУ 03336120; місцезнаходження 64300, Харкiвсь-
ка обл., м.Iзюм, вул. Комсомольська, 98; тел/факс (05743) 240-67; e-mail
03336120@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет: drsy-
izyum.narod.ru. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Дата вчинення дiї 16.05.2017. Рiшення прийнято загальними зборами
(протокол б/н вiд 16.05.2017). 16.05.2017 обрані на ті самі посади (переоб-
рано): 1.- Голова Наглядової  ради Павленко Анатолiй  Анатолiйович, воло-
дiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.80048% на суму 45718.25 грн.,
останнi 5 рокiв обіймав посаду голови наглядової ради. Рiшення про обран-
ня особи до складу наглядової ради прийнято загальними зборами (прото-
кол б/н вiд 16.05.2017), про обрання особи на посаду Голови наглядової ра-
ди прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання б/н вiд 16.05.2017), по-
садова особа є акцiонером; та Члени - Алексанян Едуард Сосович, володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 9.87689% на суму 46074.75 грн, ос-
таннi 5 рокiв обіймав посаду члена наглядової ради, посадова особа є ак-

цiонером; Бойко Богдан Васильович, володiє часткою в статутному капiта-
лi емiтента 7.00040% на суму 32656.50 грн. останнi 5 рокiв обіймав посаду
голови Ревiзiйної комiсiї, посадова особа є акцiонером. Особи обрані на 3
роки. 2.- Голова Ревiзiйної комiсiї Герасименко Тетяна Анатолiївна, володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 5.12122% на суму 23890,00 грн., ос-
таннi 5 рокiв обіймала посаду члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про обран-
ня особи до складу Ревiзiйної комiсiї прийнято загальними зборами (прото-
кол б/н вiд 16.05.2017), про обрання особи на посаду Голови Ревiзiйної ко-
мiсiї прийнято Ревiзiйною комiсiєю (протокол засiдання б/н вiд 16.05.2017);
та Члени - Бажанов Олександр Євгенович, володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 9.48316% на суму 44238.00 грн., останнi 5 рокiв обіймав
посаду член ревiзiйної комісії; Павленко Олена Вадимiвна, володiє часткою
в статутному капiталi емiтента 9.94684% на суму 46401.00 грн., останнi 5
рокiв обіймала посаду члена ревiзiйної комiсiї. Особи обрані на 5 років. Заз-
начені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Генеральний директор Славгородський О.В. підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно з законодавством.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про
ПРАТ "ХЗТУ"

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО  "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ" 
2. Код за ЄДРПОУ: 32677185
3. Місцезнаходження:  61035 м. Харкiв вул.Каштанова, буд.14 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0572) 51-30-80 
5. Електронна поштова адреса емітента  hzto@kharkov.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.hzto.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
2. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2017 р. було прийнято рiшення
про виплату дивiдендiв, а саме:нерозподiлений прибуток Товариства за
2016 р. у сумi 2305829,70 грн. направити на виплату дивiдендiв по простим
акцiям Товариства затвердити розмiр дивiдендiв, що виплачується акцi-
онерам на одну просту акцiю Товариства - 99 грн. 69 коп (у тому числi по-
даток з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр).

Наглядовою радою Товариства 16.05.2017 р. було прийнято рiшення

про порядок, спосiб та строки виплати дивiдендiв: Дата складання перелi-
ку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 31 травня 2017р. Дата
початку строку виплати дивiдендiв - 01 червня 2017 року.

Дивiденди виплачуються протягом 6 (шести) мiсяцiв з дня прийняття
загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату дивiден-
дiв, тобто до 29 жовтня 2017 р.

Порядок виплати дивiдендiв: Дивiденди за результатами дiяльностi То-
вариства у 2016 р. виплачуються через депозитарну систему України шля-
хом перерахування належних коштiв Нацiональному депозитарiю України
на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв
на фiнансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ
для їх подальшого переказу на рахунки депонентiв.

Товариство здiйснює виплату дивiдендiв шляхом виплати всiєї суми ди-
вiдендiв у повному обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм особам,
що мають право на отримання дивiдендiв, по мiрi надходження коштiв на
рахунок Товариства у межах строку виплати дивiдендiв.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством. 

Генеральний директор  Товариства М.М.Коц 17.05.2017 р.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«СвС-днІпро»

повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00132807)

до уваги акціонерів 
приватного акціонерного товариства «СвС - дніпро»

(код ЄДРПОУ 00132807, 
 адреса: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шкільна, 4) 

позачергові загальні збори акціонерів товариства відбудуть-
ся 20 червня 2017 року о 18-00 за адресою: м. Київ, вул. промис-
лова,  4-а, кім. 1

порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження складу лічильної комісії.
3. Про затвердження процедури проведення зборів.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

та правочинів із заінтересованістю відповідно до п. 9.14., п. 11.13.4 
Статуту Товариства.

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких вне
сено до переліку акціонерів ПрАТ «СВС-Дніпро» станом на 24.00 го
дину «14» червня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься за міс
цем проведення зборів з 17.30 до 17.45 за київським часом 20  черв-
ня 2017  року.

Учаснику зборів необхідно мати при собі паспорт або документ, 
що посвідчує особу; довіреність на право представляти інтереси акці
онера або групи акціонерів (якщо це необхідно).

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та в робочий 
час за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шкільна, 4, кім.1 
тел. (044) 545-71-24. Посадова особа, відповідальна за порядок озна
йомлення акціонерів з документами – Директор Товариства. Довідки 
за телефоном: (044) 545-71-24. 

директор  м.в. Кравченко

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «ГаЗтранЗит» З IноЗемними IнвеС-
тицIями»

2. Код за ЄДРПОУ: 25273549
3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 26-В
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-25-25, 490-25-20
5. Електронна поштова адреса: at45@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.gastransit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів
II. текст повідомлення

№ 
з/п

Дата 
вчинення дії

Розмір дивіден
дів, що підляга
ють виплаті, грн

Строк виплати 
дивідендів

Спосіб виплати 
дивідендів

1 2 3 4 5
1 16.05.2017 209065860,00 01.06.2017 - 

27.10.2017
безпосередньо 

акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами емітента рішення про виплату дивіден
дів - 28 квітня 2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповід
но до рішення загальних зборів емітента (грн) - 209 065 860. Спосіб виплати 
дивідендів - безпосередньо акціонерам. Дата прийняття наглядовою радою 
емітента рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів - 16.05.2017 р. Дата складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів - 31.05.2017 р., строк та по
рядок виплати дивідендів - шляхом направлення коштів безпосередньо ак
ціонерам емітента, зазначеним в переліку осіб, які мають право на отриман
ня дивідендів, у строки, встановлені законодавством України.

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

Голова правлiння лiнчевський михайло петрович, 17.05.2017 р. 

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА

РИСТВО «ПЕРЕМОГА»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00413239
3. Місцезнаходження емітента: 67832 смт. Великодолинське  

вул. Кооперативна, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04851) 3-34-97 

(04851) 3-34-97
5. Електронна поштова адреса емітента: peremoga@te.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову

ється емітентом для розкриття інформації: 00413239.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових 

осiб емiтента

2. текст повідомлення
Головний бухгалтер Карпук Людмила Миколаївна (паспорт: 

серiя  КК номер 476420 виданий Овiдiопольським РВ УМВС України в 
Одеськiй областi 26.05.2000) звiльнено 17.05.2017 р. на пiдставi на
казу Голови правлiння (дата вчинення дiї 17.05.2017). Акцiями Това
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 
чотири роки. Рiшення прийнято на пiдставi наказу Голови правлiння 
№20-к вiд 17.05.2017 р. На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не 
призначено.

3. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. 

Голова правлiння  яковенко олексiй Iванович

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Тернопiльський радiозавод «Орiон». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 22607719. 3. Місцезнаходження: 46023, м. Тернопiль, 
15 Квiтня, 6. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0352 24 30 14  
0352 24 40 07. 5. Електронна поштова адреса: sekretar@orion.te.ua.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://www.orion.te.ua/index.php/
uk/aktsioneram/osoblyva-informatsiia. 7. Вид особливої інформації: Ві
домості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
У вiдповiдностi до рiшення Наглядової ради вiд 17.05.2017, прото

кол № 5, iз числа членiв Наглядової ради Головою Наглядової ради 

обрано термiном на 1 рiк Капелусь Тетяну Iванiвну – представника 
акцiонера держави в особi РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi, що 
володiє пакетом акцiй у статутному капiталi товариства в розмiрi 
96,186%. Капелусь Т.I. не володiє акцiями емiтента. Протягом останнiх 
5 рокiв Капелусь Т. I займала посаду начальника вiддiлу приватизацiї, 
управлiння корпоративними правами держави та оцiнки державного 
майна РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi. Капелусь Т. I. не надала 
згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за 
корисливi i посадовi злочини немає.

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.

Голова правління Карпик ярослав михайлович М.П. 
17.05.2017

приватне аКцIонерне товариСтво
«перемоГа»

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«тернопIльСьКий радIоЗавод «орIон»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента

приватне аКцІонерне товариСтво 
«чернІГІвСьКа маКаронна фаБриКа»

2. Код за ЄДРПОУ 00382384
3. Місцезнаходження 14017 м. Чернігів вул. Вячеслава Радченка, буд. 23
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 646139 (0462) 646140
5. Електронна поштова адреса info@tayacn.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://00382384.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації : Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 

(Протокол № 2 від 17.05.2017 р.).
Повноваження посадових осіб припинено на підставі реєстрації нової 

редакції Статуту.
Посадова особа Кондратенко Володимир Миколайович , яка займала 

посаду Голова Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,0017029%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 23,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.

Посадова особа Баранов Олександр Іванович , яка займала посаду 
Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0048937%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 68,25 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 21 рік.

Посадова особа Соколовська Тамара Іванівна , яка займала посаду 
Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0013444%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 18,75 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 21 рік..

Посадова особа Мелашич Микола Павлович , яка займала посаду 
Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0011472%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 16,00грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 5 років.

Посадова особа Качегіна Людмила Василівна , яка займала посаду 
Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0009142%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 12,75 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 21 рік.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою (Протокол № 2 від 
17.05.2017 р.).

Обрання посадових осіб виконано на підставі реєстрації нової редакції 
Статуту.

Кондратенко Володимир Миколайович обраний на посаду Голова 
Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0017029%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 23,75 ргн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: не
обмежений.

Баранов Олександр Іванович обраний на посаду Член Правління. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0048937%. Володiє па
кетом акцій емітента у розмірі 68,25 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: необ
межений.

Соколовська Тамара Іванівна обрана на посаду Член Правління. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0013444%. Володiє паке
том акцій емітента у розмірі 18,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: необмежений.

Мелашич Микола Павлович обраний на посаду Член Правління. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0011472%. Володiє паке
том акцій емітента у розмірі 16,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: необмежений.

Качегіна Людмила Василівна обрана на посаду Член Правління. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0009142%. Володiє паке
том акцій емітента у розмірі 12,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: необмежений.

III. підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

Голова правління Кондратенко в.м.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БехІвСьКий СпецІалІЗований 

Кар’Єр»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне акціонерне товариство 
«Бехівський спеціалізований кар’єр»

2. Код за ЄДРПОУ 03443749
3. Місцезнаходження 11523, Житомирська область, Коростенський 

район, с. михайлівка
4. Міжміський код, телефон та факс 0414255925
5. Електронна поштова адреса bexikamen@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://bsk.emitents.net.ua.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна 
складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
17.05.2017 р. Головою Правління Приватного акціонерного товариства 

«Бехівський спеціалізований кар’єр» (Наказ №60-К від 17.05.2017р.) при
йнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- звільнено виконуючого обов’язки головного бухгалтера Кириленко 
Вікторію Вікторівну (п-т ВН №416445 виданий Коростенським МРВ УМВС 
України у Житомирській області 28.02.2008 р.) за рішенням Голови Прав
ління за власним бажанням. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє. Обіймала дану (виконувала обов’язки головного бухгалтера) з 
03.05.2017р. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.

3. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 

Голова правління Гончаров в.о. підпис, м. п.  17.05.2017р.

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: пУБлІчне аКцІонерне 
товариСтво «вернУм БанК»

2. Код за ЄДРПОУ: 36301800
3. Місцезнаходження: 02094 м. Київ пр. Юрія Гагаріна, 17-В
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 559-23-18 (044) 559-23-18
5. Електронна поштова адреса: info@vernumbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.vernumbank.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
17 травня 2017 року Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР

НОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК» (протокол №76) прийнято рішення 
про звільнення 24.05.2017 року Соболєва Олександра Аркадійовича з по
сади Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» в зв’язку із його заявою про 
звільнення із займаної посади за власним бажанням. На даній посаді пе
ребував з 15.09.2015 року. На посаду Голови Правління «ВЕРНУМ БАНК» 
замість звільненої особи нікого не призначено. Соболєв О.А. часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корис
ливі чи посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не 
надано.

17 травня 2017 року Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР
НОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК» (протокол №76) прийнято рiшення 
покласти обов’язки виконання повноважень Голови Правління ПАТ «ВЕР
НУМ БАНК» на заступника Голови Правління Гнинюк Олену Василівну з 
25.05.2017р. на строк до трьох місяців. Гнинюк О.В. часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надано.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

Голова правління  Соболєв олександр аркадійович
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) 
прат по роЗроБцI I виГотовленнЮ ЗаСоБIв 

механIЗацIї БУдIвництва «мехБУд». 
Код за ЄдрпоУ 05418038.

1. Місцезнаходження 03142, м. Київ, Академiка 
Кримського, б.4/а

2. Міжміський код, телефон та факс 044-424-70-07 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://emitent.tetra-studio.
com.ua/mehbud

текст повідомлення
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Пiдставою для 

припинення повноважень є рiшення Наглядової Ради Товариства Прото
кол №5-2017 р. вiд 16.05.2017. Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, но
мер, дата видачi, орган, який видав): серiя: СТ номер:355021 виданий 
Києво - Святошинським РВ УДМС України в Київськiй областi 19.07.2013  р. 
Посадова особа володiє 0% вiд СК ПрАТ. Перебувала на посадi 3 роки 
1  мiсяцi. 

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Пiдставою для 
припинення повноважень є рiшення Наглядової Ради Товариства Прото
кол №5-2017 р. вiд 16.05.2017. Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, но
мер, дата видачi, орган, який видав): серiя:СО номер:706869 виданий 
Ленiнградським РУ ГУМВС України в мiстi Києвi 10.07.2001 р. Посадова 
особа володiє 0% вiд СК ПрАТ. Перебувала на посадi 5 мiсяцiв. 

Посадова особа непогашеної судимостi не має. Рiшення прийнято 
16.05.17р. Протокол Наглядової Ради №5-2017 вiд 16.05.2017 р. Паспортнi 
данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав): серiя: 
СО номер: 706869 виданий Ленiнградським РУ Г УМВС України в м. Києвi 
10 липня 2001 р. Посадова особа володiє 0% вiд СК Попередня посада: 
Заступник Голови Правлiння ПрАТ «Мехбуд». Обiймала протягом своєї 
дiяльностi посади : генеральний директор, директор, заступник директо
ра. Термiн обрання: на невизначений термiн. 

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення прийнято 
16.05.2017 р. Протокол Наглядової Ради №5-2017 вiд 16.05.2017р. 
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який ви
дав): серiя: СТ номер: 355021, виданий Києво-Святошинським РВ УДМС 
України в Київськiй областi 19.07.2013р. Посадова особа володiє 0% вiд 
СК. Попередня посада: Голова Правлiння ПрАТ «Мехбуд». Обiймала про
тягом своєї дiяльностi посади : вчитель, менеджер з продажу, керiвник 
вiддiлу продаж, комерцiйний директор, директор з маркетингу та продажу, 
директор. Термiн обрання: на невизначений термiн. 

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення прийнято 
16.05.2017 р. Протокол Наглядової Ради №5-2017 вiд 16.05.2017р. 
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який ви
дав): серiя: СТ номер: 186367, виданий Макарiвським РВ ГУВМС України 
в Київськiй областi 07.07.2010р. Посадова особа володiє 0% вiд СК. По
передня посада: юрисконсульт ПрАТ «Мехбуд». Обiймала протягом своєї 
дiяльностi посади : юрисконсульт. Термiн обрання: на невизначений 
термiн.

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
 течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальнівідомості

1. Повне найменування емітента: пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво «альфа-БанК»

2. Код за ЄДРПОУ: 23494714
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 490-4674 
 +38 (044) 490-4601
5. Електроннапоштова адреса: ssbo@alfabank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://alfabank.ua/investor-relations
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надан

ня згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
II. текст повідомлення

Спостережною Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було прийнято рiшення 
про надання згоди на вчинення правочинiв на ринкових умовах, щодо яких 
є заiнтересованнiсть (Протокол № 827 вiд 16.05.2017). Iстотнi умови пра
вочину, а саме: 

укладення Договору оренди №882 вiд 22 листопада 2016 року нежит
лового примiщення, що знаходиться за адресою: м. Днiпро, вул. Мечнико
ва, 11, загальною площею 54,5 кв. м.;

укладення Договору оренди частини нежитлового примiщення, що зна
ходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8, лiт. А, загальною площею 
1,00 кв. м.;

укладення Договору суборенди частини нежитлового примiщення, що 
знаходиться за адресою: м. Львiв, вул. Полiтехнiчна, 2, загальною пло
щею 10,00 кв. м.;

укладення Договору суборенди частини нежитлового примiщення, що 
знаходиться за адресою: м. Львiв, вул. Сихiвська, 5, загальною площею 
9,00 кв. м.

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину : 
ПАТ «УКР СОЦБАНК», код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: 
м Київ, вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH 
Holdings S.A., якийволодiє 100% (опосередковано) у статутному капiталi 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

Ринкова вартiсть майна або послугчи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: вiдсутня. Вартiсть 
активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi за 2016 рiк - 
38 953 914 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послугчи 
сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за да
ними фiнансової звiтностi за 2016 рiк - вiдсутнє.

III. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін
формації, щоміститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові
дальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади михайльо в.в.
Голова правлiння 
пат «альфа-БанК»

(під
пис)

(ініціали та прізвищекерівника)

М.П. 17.05.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
«УманСьКий Завод «меГомметр»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості 1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР», 
1.2.Код за ЄДРПОУ: 00226106, 1.3.Місцезнаходження: 20300, Чер
каська обл., м.Умань, вул. Небесної сотнi,49, 1.4.Міжміський код, те
лефон та факс: (04744) 52144 38065, 1.5.Електронна поштова адре
са: 00226106@at24.com.ua 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа
ції: megommetr@um.ck.ua , 1.7. Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства 2.Текст повідомлення: 

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОМ
МЕТР» (протокол № 1/2017 вiд 20.04.2017р.). Дата державної 
реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в ЄДР: 16.05.2017р. Повне найменування акцiонерного то
вариства до змiн ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАН
СЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР». Повне найменування акцiонерного 
товариства пiсля змiн: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР». 3.Підпис: Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав
ством: Голова правління Бондаренко В.Є.

повІдомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «доСлIдно-еКСпериментальний 
Завод №20 цивIльної авIацIї»

2. Код за ЄДРПОУ: 01128498; 3. Місцезнаходження: 03151, м. Київ, 
Повiтрофлотський проспект, 94А; 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(044) 246-99-66 (044) 246-95-95; 5. Електронна поштова адреса: avia20@
avia20.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико
ристовується емітентом для розкриття інформації: www. avia20.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то
вариства.

ІІ. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 25.04.2017р., 

було прийнято рішення про зміну типу Товариства. Дата державної реє
страції змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР – 18.05.2017р. 
Повне найменування Товариства до зміни – Публічне акціонерне товари
ство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації». Повне 
найменування Товариства після зміни – Приватне акціонерне товариство 
«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації». 

ІІІ. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

Голова правління пархомова І.в.,  19.05.2017 рік 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво «чернІГІвСьКа маКаронна фаБри-
Ка»; 2. Код за ЄДРПОУ 00382384; 3. Місцезнаходження 14017 м. Чернігів 
вул. Вячеслава Радченка, буд. 23; 4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 
646139 (0462) 646140; 5. Електронна поштова адреса info@tayacn.com.ua;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі
тентом для розкриття інформації http://00382384.smida.gov.ua/; 7. Вид осо
бливої інформації : Відомості про зміну типу акціонерного товариства

II. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення: 20.04.2017 року;
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповід

не рішення: Загальні збори акціонерів ПАТ «Чернігівська макаронна фа
брика»;

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич
ну особу, що містяться в ЄДР: 17.05.2017;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акці
онерне товариство «Чернігівська макаронна фабрика»;

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне 
акціонерне товариство «Чернігівська макаронна фабрика».

III. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль
ність згідно із законодавством. Голова правління Кондратенко в.м.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«доСлІдний Завод ЗварЮвальноГо 

УСтатКУвання ІнСтитУтУ 
елеКтроЗварЮвання Ім. Є.о.патона», 

код ЄДРПОУ 05417733
(місцезнаходження: 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 66)

(далі-Товариство) повідомляє про проведення позачергових за
гальних зборів Товариства, які відбудуться 07 червня 2017 року за 
адресою: м.Київ, вул. І.Кудрі, 5, кімната № 301. початок зборів о 
12 годині 00 хвилин. Реєстрація з 11 години 30 хвилин до 11 години 
50 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку ак
ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 31 травня 
2017 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Скасування рішення про припинення Товариства у зв’язку з ре

організацією шляхом перетворення у товариство з обмеженою відпо
відальністю. 

З метою захисту інтересів Товариства, наглядова рада прийняла 
рішення про скликання позачергових зборів з письмовим повідомлен
ням акціонерів про проведення позачергових зборів та порядок ден
ний не пізніше ніж через 15 днів до дати їх проведення з позбавлен
ням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. Акціонер 
до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з 
проектом (проектами) рішень з питань порядку денного. Кожний акці
онер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з письмо
вим запитом або особисто до відповідальної особи за порядком 
ознайомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 
10:00 по 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 5, приймальня 
Товариства, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідни
ми для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім'я, по-батькові 
(найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнахо
дження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товари
ства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/
або повноваження. Відповідальним за порядок ознайомлення акціо
нерів з документами є начальник відділу Яковенко В.В.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі
шень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:  
http://paton.ua

Для участі у зборах представникам акціонерів потрібно мати доку
мент, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до ви
мог чинного законодавства. Довідки за телефоном: (044) 529-27-23.

Голова наглядової ради.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«отІ»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари

ство «ОТІ»
2. Код за ЄДРПОУ: 21502504
3. Місцезнаходження: 03115 м. Київ, вул. Феодори Пуши

ної,  30/32
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 450-70-44, (044) 450-18-42
5. Електронна поштова адреса: cpaper@kpvti.kiev.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову

ється емітентом для розкриття інформації: http://kp_oti.emitents.net.
ua/ua/docs 

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонер
ного товариства

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення: 07.04.2017 року. Найменування уповно

важеного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: річні за
гальні збори акціонерів Публічного акцiонерного товариства «КП 
ОТІ». Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юри
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 
15.05.2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до 
зміни: Публічне акцiонерне товариство «КП ОТІ». Повне наймену
вання акціонерного товариства після зміни: Приватне акцiонерне 
товариство «ОТІ».

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові
дальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор первушин а.л.  18.05.2017

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
аКцІонерний БанК «пІвденний»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІчне аКцІонерне товари-
Ство аКцІонерний БанК «пІвденний»;2. КОД за ЄДРПОУ 20953647; 
3. Місцезнаходження 65059, м.одеса, вул.Краснова, 6/1;4. Міжміський 
код, телефон та факс (048)-757-92-28, (048)-757-92-22;5. Електронна 
адреса olga.sapega@pivdenny.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації http://www.bank.com.ua/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів Зміна складу посадових осіб

II. текст повідомлення
17.05.2017р. Наглядовою радою Акціонерного банку «Південний» 

(протокол №16 від 17.05.2017р.) прийнято рішення про припинення Гав
лицьким Володимиром Іллічем повноважень члена Правління, у зв’язку з 
закінченням 24.05.2017р. строку, на який він був призначений. Гавлицкий 
Володимир Ілліч (паспорт: серія КЕ номер 695791 виданий 03.07.1997р. 
Київським РВ УМВС України в Одеській області) припиняє повноваження 
члена Правління з 24.05.2017р., перебував на посаді з 24.05.2012р. Воло
діє 0,000015% статутного капіталу банку. Непогашеної судимості за корис
ливі та посадові злочини немає.

17.05.2017р. Наглядовою радою Акціонерного банку «Південний» (прото
кол №16 від 17.05.2017р.) прийнято рішення про обрання та призначення Гав
лицького Володимира Ілліча з 24.05.2017р. на посаду члена Правління банку. 
Гавлицкий Володимир Ілліч (паспорт: серія КЕ номер 695791 виданий 
03.07.1997р. Київським РВ УМВС України в Одеській області) призначений на 
дану посаду строком на 5 років. Володіє 0,000015% статутного капіталу банку. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які 
обіймав протягом останніх п’яти років: директор Департаменту регіональної 
мережі, директор Департаменту комплаєнс Акціонерного банку «Південний»

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Голова правління акціонерного банку «півден-
ний» ванецьянц а.Ю. 18.05.2017р.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«фІрма «КиївЗдравреКонСтрУКцІя»

повІдомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Фірма «Київздравреконструкція»
2. Код за ЄДРПОУ: 02127868
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Короленківська, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 463-58-26, 463-58-26
5. Електронна поштова адреса: vozny@ukrtrans.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 02127868.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Згідно рішення Наглядової ради Протокол № 28 від 15.05.2017 р. було 

прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Архипенко Сер
гія Миколайовича (паспорт №000416529 виданий 8036, 24.03.2017р.), 
який володіє 98,756250 % в статутному капіталі емітента. Дата набуття 
повноважень – 15.05.2017 р., строком на 3 роки. Посади, які обіймав про
тягом останніх п'яти років – голова наглядової ради. Посадова особа не
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ІІІ. підпис
директор возний анатолій михайлович підтверджує достовірність 

інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідаль
ність згідно із законодавством. 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «ШоСтКинСьКий Завод хIмIчних 
реаКтивIв»; 2. Код за ЄДРПОУ: 05761264; 3. Місцезнаходження: 
41100, м. Шостка, вул.Iндустрiальна, 1; 4. Міжміський код, телефон та 
факс: 05449-2-14-80 05449-2-04-12; 5. Електронна поштова адреса: 
yurist@shzhr.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://shzhr.pat.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то
вариства

II. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення - 10.04.2017 р. Найменування уповноважено

го органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення - загальнi збори 
акцiонерiв. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про 
юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 15.05.2017 р. Повне найменування 
акцiонерного товариства до змiни -Публiчне акцiонерне товариство 
«Шосткинський завод хiмiчних реактивiв». Повне найменування 
акцiонерного товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство 
«Шосткинський завод хiмiчних реактивiв».

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

Генеральний директор Бугаков Сергiй Iванович,       15.05.2017 р.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 56
2. ПРАТ АВЕК ХОЛДИНГ 17
3. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364 16
4. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 15
5. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» 59
6. ПАТ АЛЬФА-БАНК 18
7. ПАТ АЛЬФА-БАНК 58
8. ПРАТ АСОЦІАЦІЯ ОКО 14
9. ПРАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 35
10. ПРАТ БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 57
11. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №33 12
12. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 57
13. ПРАТ ВЕСТАСТРОЙ 16
14. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 574 55
15. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 12
16. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 13
17. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 2
18. ПАТ ВТОРИННІ РЕСУРСИ 9
19. ПРАТ ВТОРКОЛЬОРМЕТ 3
20. ПРАТ ГРАФІЯ УКРАЇНА 8
21. ПРАТ ГРАФІЯ УКРАЇНА 14
22. ПРАТ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ АПК
55

23. ПРАТ ДБК-4 16
24. ПРАТ ДНІПРОЗАВОДТРАНС 17
25. ПРАТ ДНІПРОСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 38
26. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ІНСТИТУТУ 

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ.Є.О.ПАТОНА
59

27. ПРАТ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 58
28. ПАТ ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ 12
29. ПАТ ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 7
30. ПРАТ ЄВРАЗ СУХА БАЛКА 15
31. ПРАТ ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ 17
32. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 3
33. ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 4
34. ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 5
35. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» 2
36. ПАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 6
37. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 2
38. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 10

39. ПРАТ КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП 7
40. ПРАТ КОЗЛІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 18
41. ПАТ КРЕДОБАНК 8
42. ПРАТ КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» 10
43. ПАТ ЛУБНИФАРМ 11
44. ПАТ МЕГА БАНК 36
45. ПРАТ МЕХБУД 58
46. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 37
47. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 55
48. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 2
49. ПРАТ НОВОСАНЖАРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ «ВОРСКЛА» 6
50. ПРАТ НОВОСАНЖАРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ «ВОРСКЛА» 6
51. ПРАТ ОВОЧТОРГ 38
52. ПАТ ОРІОН 56
53. ПРАТ ОТІ 59
54. ПРАТ ПЕРЕМОГА 56
55. ПАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 3
56. ПАТ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 5
57. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЛУГАНСЬКГАЗ» 11
58. ПРАТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

КОНВЕЄРОБУДУВАННЯ
3

59. ПРАТ РЕМБУД 15
60. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50 36
61. ПРАТ САРНЕНСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №66 15
62. ПРАТ СВС-ДНІПРО 56
63. ПРАТ СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС 4
64. ПРАТ СТ «ІЛЛІЧІВСЬКЕ» 4
65. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 38
66. ПРАТ ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» 12
67. ПРАТ УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ 2
68. ПРАТ УМАНСЬКИЙ ЗАВОД МЕГОММЕТР 58
69. ПРАТ ФІРМА «КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦІЯ» 10
70. ПРАТ ФІРМА «КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦІЯ» 60
71. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ 17
72. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ 16
73. ПРАТ ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ 8
74. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 57
75. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 59
76. ПАТ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 37
77. ПРАТ ШОСТКИНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ 60
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