
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 18 травня 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо погодження набуття істотної участі Компанією «НОВААГРО ЛІМІТЕД» у професійному 
учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ДІКВ -Л»

прийнято 
рішення

2. Щодо погодження набуття істотної участі Полумисним С.В. у професійному учаснику фондово-
го ринку «КУА «ДІКВ-Л»

прийнято 
рішення

3. Щодо звіту закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ВЕК-
ТОР ІНВЕСТ» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТІС КАПІТАЛ»

прийнято 
рішення

4. Щодо звіту пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого 
типу «ГЛОБУС» ТОВ «Компанія з управління активами «Актив»

прийнято 
рішення

5. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку на 2017рік, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 15.12.2016 №1212, та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2017 рік, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 15.12.2016 №1213

прийнято 
рішення

6. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 
затвердження форм документів для здійснення Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) на фондово-
му ринку (ринку цінних паперів)» (для оприлюднення)

рішення 
схвалено

(для оприлюд-
нення)

7. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 
затвердження уніфікованих форм актів проведення позапланового заходу державного нагляду 
(контролю) суб’єкта господарювання щодо діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» 
(для оприлюднення)

рішення 
схвалено

(для оприлюд-
нення)

8. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»

прийнято 
рішення

9. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «Запорізьке облплемпідприємство»

прийнято 
рішення

10. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «Луганське АТП 10955»

прийнято 
рішення
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11. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «МНПК «ВЕСТА»

прийнято 
рішення

12. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «ФОНД ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ»

прийнято 
рішення

13. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПрАТ «ДБК «Містобудівник»

прийнято 
рішення

14. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо 
акцій,емітованих ПАТ «Луганськмлин» 

прийнято 
рішення

15. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «Луганськ-Нива»

прийнято 
рішення

16. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат»

прийнято 
рішення

17. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ВАТ Плодорозсадник «Луганський» 

прийнято 
рішення

18. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «Cтахановська ЗФ»

прийнято 
рішення

19. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПрАТ «Укрполмідь»

прийнято 
рішення

20. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «Управління механізованих робіт агробуду»

прийнято 
рішення

21. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «Cтахановський завод технічного вуглецю»

прийнято 
рішення

22. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»

прийнято 
рішення

23. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «Стахановський завод феросплавів» 

прийнято 
рішення

24. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «БЕРИСЛАВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

прийнято 
рішення

25. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «Трест Луганськшахтопроходка» 

прийнято 
рішення

26. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «КАТРАН

прийнято 
рішення

27. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, 
емітованих ПАТ «КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ»

прийнято 
рішення

28. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства «Банк 
Січ»

прийнято 
рішення

29. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного Акціонерного 
товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІСМАН СТРАХУВАННЯ»

прийнято 
рішення

30. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного 
товариства «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК»

прийнято 
рішення

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, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843, підпункту а) пункту 3 Розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 
року за №822/23354 (зі змінами), та відповідно до доку-
ментів, наданих Публічним акціонерним товариством 
«ФІНБаНК», 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, код за 

ЄДРПОУ: 20041917, на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
ліквідацією акціонерного товариства, зупинено обіг про-
стих іменних акцій Публічного акціонерного товариства 
«ФІНБАНК» – розпорядження № 215-КФ-З від 17 трав-
ня 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.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843, підпункту а) пункту 3 Розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
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ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 
року за №822/23354 (зі змінами), та відповідно до доку-
ментів, наданих Публічним акціонерним товариством 
«ФІНБаНК», 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, код за 
ЄДРПОУ: 20041917, на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
ліквідацією акціонерного товариства, зупинено обіг при-
вілейованих іменних акцій Публічного акціонерного това-
риства «ФІНБАНК» – розпорядження № 217-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.

19.05.2017 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.
*    *    *

Інформація про роботу 
Східного територіального управління НКЦПФР 

з 28.04.2017 року по 18.05.2017 року
Протягом звітного періоду Східним територіальним 

управлінням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку закінчено проведення позапланової 
тематичної перевірки ТОВ «Дніпропетровський 
розрахунково-вексельний центр». Розпочато позапла-
нові перевірки ТОВ «Спред» та ПАТ «ФК «Гарант-
Інвест». 

У відношенні юридичних осіб складено 13 актів про 
правопорушення на ринку цінних паперів, опрацьовано 
436 особливих інформацій, 63 річних звітів емітентів та 
44 квартальних звітів.

Східним територіальним управлінням НКЦПФР:
замінено свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у 

зв’язку із зміною типу акціонерного товариства із пу-
блічного на приватне:

- ПрАТ «Запоріжсільгосптехніка»,
- ПрАТ «Завод Південгідромаш»,
- ПрАТ «Сумирибгосп»,
- ПрАТ «Вирівське Хлібоприймальне підприємство»,
- ПрАТ «Свеський насосний завод»,
- ПрАТ «Шоосткинське автотранспортне підприємство 

15962»,
- ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Ро-

шен»,
- ПрАТ «Прогрес»,
- ПрАТ «АТП 11263»,
- ПрАТ «Завод Південгідромаш»,
- ПрАТ «Авторадіатор».
Уповноваженою особою Комісії розглянуто справи про 

правопорушення на ринку цінних паперів
винесено:
постанови про накладення штрафних санкцій за не-

розміщення особливої інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних па-
перів:

- ПАТ «Харківський завод «Оргтехніка» - у розмірі 
170 грн.,

- ПАТ «Нововодолазький молокозавод» - у розмірі 
170 грн.,

- ПрАТ «Краснодонвугілля» - у розмірі 340 грн.;
постанову про накладення штрафної санкції за 

розміщення недостовірної та не в повному обсязі 
річної регулярної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних 
паперів:

- ПАТ «Світлотехніка» - у розмірі 850 грн.;
постанову про накладення штрафної санкції за не-

розміщення та розміщення недостовірної особливої ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР про ринок цінних паперів:

- ПАТ «Луганськ-Авто» - у розмірі 170 грн.;
постанову про накладення штрафної санкції за роз-

міщення не в повному обсязі річної регулярної інформа-
ції у загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР про ринок цінних паперів:

- ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» - у 
розмірі 170 грн.;

постанови про накладення штрафних санкцій за не-
опублікування особливої інформації:

- ПрАТ «Еввіва» - у розмірі 510 грн.,
- ПАТ «Луганськ-Авто» - у розмірі 170 грн.;
постанову про накладення штрафної санкції за нео-

публікування та опублікування не в повному обсязі осо-
бливої інформації:

- ПАТ «Нововодолазький молокозавод» - у розмірі  
340 грн;

постанову про накладення штрафної санкції за опу-
блікування недостовірної та не в повному обсязі річної 
регулярної інформації:

- ПАТ «Світлотехніка» - у розмірі 850 грн.;
постанови про накладення штрафних санкцій за по-

дання не в повному обсязі річної регулярної інформації 
до НКЦПФР:

- ПАТ «Світлотехніка» - у розмірі 850 грн.;
- ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» - у 

розмірі 170 грн.;
постанови про накладення штрафних санкцій за не-

подання особливої інформації до НКЦПФР:
- ПрАТ «Еввіва» - у розмірі 510 грн.,
- ПАТ «Луганськ-Авто» - у розмірі 170 грн.,
- ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виро-

бів» - у розмірі 340 грн.;
постанову про накладення штрафної санкції за непо-

дання особливої інформації до НКЦПФР, вчинене по-
вторно протягом року:

- ПАТ «Нововодолазький молокозавод» - у розмірі 
17000 грн;

постанову про накладення штрафної санкції за не-
надання інвестору в цінні папери (у тому числі акціо-
неру) на його письмовий запит інформації про діяль-
ність емітента в межах, передбачених законом та 
несвоєчасне надання інформації інвестору в цінні па-
пери (у тому числі акціонеру) на його письмовий за-
пит:
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- ПрАТ «Весна-1» - у розмірі 1700 грн.;
попередження за порушення законодавства про цінні 

папери, нормативних актів Комісії:
- ПрАТ «Теплоенергомонтаж»,
- ПрАТ «Охоче»,
- ПАТ «Нововодолазький молокозавод»,
- ПрАТ «Бердянське племоб’єднання»,
- ПАТ «Світлотехніка»,
- ПрАТ «Суми-Авто»,
- ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод»,
- ПАТ «Луганськ-Авто».
видано: 
розпорядження про усунення порушень законодав-

ства про цінні папери:
- ПАТ «Світлотехніка»,
- ПАТ «Нововодолазький молокозавод.
27 квітня, 12 та 15 травня 2017 року прийнято участь у 

судовому засіданні Сумського окружного адміністратив-
ного суду за позовом ПАТ «Лебединське хлібоприймаль-
не підприємство» до Східного ТУ НКЦПФР про визнання 
не чинним рішення суб’єкта владних повноважень. Позо-
вну заяву залишити без розгляду. 

11 травня 2017 року прийнято участь у судовому засі-
данні Дніпропетровського окружного адміністративного 
суду за позовом громадянина Макарова К.Г до НКЦПФР 
щодо скасування рішення Комісії. Провадження у справі 
зупинено у зв'язку з переглядом постанови господар-
ського суду Запорізької області № 908/3468/13 від 
30.03.15 за нововиявленими обставинами.

З 28 по 29 квітня 2017 року контрольними групами 
Східного територіального управління НКЦПФР здійснено 
нагляди за реєстраціями акціонерів на загальних зборах 
акціонерів у відношенні: 

- ПАТ «Світлотехніка» - кворум достатній, загальні збо-
ри відбулись;

- ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» - кворум достатній, 
загальні збори відбулись;

- ПАТ «ЦЗФ Дзержинська» - кворум відсутній, загальні 
збори не відбулись.

Сплачено штрафи порушниками законодавства на 
ринку цінних паперів:

- ПАТ «Перший Дніпропетровський авторемонтний за-
вод» - у сумі 340 грн. - за нерозміщення особливої інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР про ринок цінних паперів у строк;

- ПрАТ «Об’єднана інжинірингова компанія» - у сумі 
85 грн. - за неподання особливої інформацій до 
НКЦПФР;

- ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбі-
нат – у сумі 510 грн.,

- ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський 
інститут атомного та енергетичного насособудування» - 
у сумі 510 грн. - за нерозкриття особливої інформації у 
строк;

- ПрАТ «Картель» - у сумі 340 грн. - за розміщення не-
достовірної річної регулярної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цін-
них паперів та подання недостовірної річної регулярної 
інформації до НКЦПФР;

- Азово-Чорноморська інвестиційна компанія у формі 
ТОВ – у сумі 850 грн. – за несвоєчане подання спеціаль-

но уповноваженому органу інформації у випадках, пе-
редбачених законодавством. 

На запити державних реєстраторів територіальним 
управлінням надано 285 довідок про відсутність не ска-
сованих випусків цінних паперів у юридичних осіб, у від-
ношенні яких розпочато спрощену процедуру ліквідації, 
на запити ліквідаторів юридичних осіб територіальним 
управлінням надано 40 довідок про відсутність не скасо-
ваних випусків цінних паперів, надано 15 відповідей на 
запити арбітражних керуючих та держвиконавця. 

Під час проведення поточного моніторингу АТ Харків-
ської області виявлено, що у відношенні:  
АТЗТ «Автех-Н», ЗАТ «Автотранспортне підприємство  – 
16306», ЗАТ «Авто-16306», ПрАТ «Балатон»,  
ЗАТ «Галс», ЗАТ «Валенте», ЗАТ «Мілан», ЗАТ «Кліт 
плюс», ПрАТ «Муніципальна акціонерна компанія спри-
яння пожежній охороні України», ЗАТ Науково-виробнича 
фірма «Електронної інформаційної технології», АТ 
«Рассвет», ЗАТ «Харківліфт-2», ЗАТ «Центр інженерних 
систем «Сінтагама», ЗАТ НК «Налко», АТЗТ «GROVEWAY 
LIMITED KIEV», АТ «Міжнародний інвестиційний центр», 
ЗАТ «Українські технології когенераційних систем»,  
ЗАТ «Українська інжинірингова група», ЗАТ «Електричні 
низьковольтні апарати та системи», ЗАТ «Інвестиційний 
фонд «Західно-східна фінансова група», ЗАТ «Регбій-
ний клуб ЛЕГІОН», Спільне Українсько-Російське під-
приємство «Ерлан», ЗАТ «Контакт плюс», Спільне 
Українсько-Російське підприємство «Турбосталь-
інжинірінг», АТЗТ «Економічне об'єднання по управлін-
ню відходами», ЗАТ «Виробничо-торгівельна фірма 
«Росинка», Акціонерна юридична компанія «ГЕЮР», 
Впроваджувальна науково-виробнича фірма «МАК-
ІНФО», АТЗТ АТ «Альфа», АТЗТ «Гея», ЗАТ «Єдність», 
ЗАТ «Агро-Україна», ЗАТ «Енергоеколог», ЗАТ «ІК 
«Дельта-Інвест», ЗАТ виробнича фірма «Каскад»,  
ЗАТ «Будівельна газета», АТ «Укрпрес» , ЗАТ «Хелс», 
АТ «Украгропром», ЗАТ «Агролюкс», ЗАТ «Аргамак», 
ЗАТ «Інноваційні технології», ЗАТ «СНД», ЗАТ «Озеле-
нення», ЗАТ «Інститут інженерії поверхні», ЗАТ «Леал», 
АТ «Наса», ЗАТ «Істок», ЗАТ «Поліграфіка-Харків»,  
ЗАТ «Сігнал», ЗАТ «Нептун», ЗАТ «Інтерекономресурс», 
ЗАТ «Східспецбудмонтаж», ЗАТ «Первомайський завод 
будівельних виробів» - винесені судові рішення щодо 
припинення акціонерного товариства, що не пов'язано з 
банкрутством акціонерного товариства. Для зупинення 
обігу акцій на підставі п. 12 розд. І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Ко-
місії від 23.04.2013 року № 737 інформацію направлено 
за належністю до Департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів Комісії. 

З 18 по 29 квітня 2017 року за участі фахівців Східного 
територіального управління НКЦПФР на базі Харківсько-
го центру науково-технічної та економічної інформації 
проведено семінари навчання для професійних учасни-
ків фондового ринку.

За звітний період надано 20 відповідей на письмові 
звернення юридичних та фізичних осіб.

Протягом звітного періоду фахівцями територіального 
управління надавалися консультації щодо отримання ди-
відендів, діяльності зберігачів, торговців цінними папе-
рами, фінансових посередників тощо.
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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 
"УКРСОЦБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 205-45-55 -

5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/

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

II. текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 

схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: надання мiжбанкiвського кредиту у сумi 570 000,0 тис.гривень, строк 
розмiщення кредиту - 3 днi, вiдсоткова ставка – 14 %. Дата правочину: 11.04.2017 
Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, 
вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз 
С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств 
Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, 
Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' та 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: 570 000,0 тис.грн. Вартiсть 
активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 
2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 1,536458%. Iншi iстотнi умови правочину 
вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: надання мiжбанкiвського кредиту у сумi 300 000,0 тис.гривень, строк 
розмiщення кредиту - 108 днiв, вiдсоткова ставка – 15 %. Дата правочину: 
14.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, 
м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч 
Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi 
пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксем-
бург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99,91% у статутному 
капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосередковано) у статутному 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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,808662%. Iншi iстотнi умови пра-
вочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: надання мiжбанкiвського кредиту у сумi 270 000,0 тис.гривень, строк 
розмiщення кредиту - 139 днiв, вiдсоткова ставка – 15 %. Дата правочину: 
14.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, 
м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч 
Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi 
пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксем-
бург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99,91% у статутному 
капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосередковано) у статутному 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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,727796%. Iншi iстотнi умови пра-
вочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 13,64 тис.швейцарських 
франкiв за 13,61 тис. доларiв США. Дата правочину: 03.04.2017 Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' 
(код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 
4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH 
Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембур-
гу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Гер-
цогство Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦ-

БАНК'' та 100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 368,4 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ 
гривнi до швейцарських франкiв станом на 03.04.2017. Вартiсть активiв  
ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 
рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк): 0,000993%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 287,0 тис.євро за 306,17 тис. 
доларiв США. Дата правочину: 03.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юри-
дична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства: 8 291,12 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ 
гривнi до євро станом на 03.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 
рiк): 0,022349%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 230,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 03.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 6 212,3 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 
рiк): 0,016746%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 000,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 04.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 27 140,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 
рiк): 0,073157%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 15,21 тис.доларiв США за 
12,23 тис. фунтiв стерлiнгiв. Дата правочину: 04.04.2017 Заiнтересована сторона 
правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за 
ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юри-
дична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства: 411,04 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 04.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 
рiк): 0,001108%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 699,29 тис.доларiв США за 
656,0 тис. євро. Дата правочину: 04.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
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S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридич-
на адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 18 898,05 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 04.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,050940%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 9 000,0 тис.євро. Дата право-
чину: 04.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: 
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, 
Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99,91% у ста-
тутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосередковано) у статутному 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,698950%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 9 000,0 тис.євро. Дата право-
чину: 04.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: 
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, 
Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99,91% у ста-
тутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосередковано) у статутному 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,702703%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 909,76 тис.доларiв США за 
852,0 тис. євро. Дата правочину: 05.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 24 671,73 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 05.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,066504%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 211,97 тис.доларiв США за 
199,0 тис. євро. Дата правочину: 06.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 5 756,47 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 06.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,015517%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 200,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 06.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 

по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 5 404,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,014567%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 373,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 06.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 10 059,81 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,027117%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 700,0 тис.швейцарських 
франкiв за 10 656,06 тис. доларiв США. Дата правочину: 06.04.2017 Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код 
за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), 
як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридич-
на адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 289 765,89 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до швейцарських франкiв станом на 06.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦ-
БАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 
тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 
2016 рiк): 0,781076%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 657,37 тис.доларiв США за 
10 700,0 тис. швейцарських франкiв. Дата правочину: 06.04.2017 Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код 
за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), 
як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридич-
на адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 289 422,29 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 06.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,780150%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 516,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 07.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 40 894,1 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,110232%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 07.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
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по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 479,5 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036335%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 07.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 484,5 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036348%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 000,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 07.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 26 985,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,072739%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 10.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 467,5 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036302%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 11.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 467,5 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036302%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 150,0 тис.євро за 158,94 тис. 
доларiв США. Дата правочину: 11.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 

адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 4 273,49 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 11.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,011519%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 3 000,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 11.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 80 700,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,217530%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 11.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 450,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036255%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 23 550,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 11.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 634 277,82 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
1,709722%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 23 550,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 11.04.2017. Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 635 007,68 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
1,711689%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
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володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 451,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036258%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 544,0 тис.євро за 577,67 тис. 
доларiв США. Дата правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 15 531,44 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 12.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,041866%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 000,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 26 859,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,072400%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 000,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 26 866,5 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,072420%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 12,67 тис.доларiв США за 
10,14 тис. фунтiв стерлiнгiв. Дата правочину: 12.04.2017. Заiнтересована сторона 
правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за 
ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 340,74 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до 
доларiв США станом на 12.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,000918%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 

володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 435,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036215%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 700,0 тис.швейцарських 
франкiв за 10 621,78 тис. доларiв США. Дата правочину: 12.04.2017 Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код 
за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), 
як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридич-
на адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 285 611,19 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до швейцарських франкiв станом на 12.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦ-
БАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 
тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 
2016 рiк): 0,769877%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 623,51 тис.доларiв США за 
10 700,0 тис. швейцарських франкiв. Дата правочину: 12.04.2017 Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код 
за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), 
як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридич-
на адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 285 706,39 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 12.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,770133%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 13.04.2017. Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 435,5 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036216%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 14.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 405,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036134%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 700,0 тис.євро за 743,47 тис. 
доларiв США. Дата правочину: 14.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
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сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 19 989,65 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 14.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,053883%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 605,0 тис.євро за 642,81 тис. 
доларiв США. Дата правочину: 14.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 17 276,77 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 14.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,046570%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 23 550,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 14.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 632 652,12 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
1,705339%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 23 550,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 14.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 635 806,71 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
1,713843%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 000,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 18.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 26 870,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,072429%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 16,08 тис.фунтiв стерлiнгiв за 
20,27 тис. доларiв США. Дата правочину: 18.04.2017 Заiнтересована сторона 
правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за 
ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-

сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 540,68 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до 
фунтiв стерлiнгiв станом на 18.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,001457%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 76,0 тис.євро за 80,94 тис. 
доларiв США. Дата правочину: 18.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 2 166,09 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 18.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,005839%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 700,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 18.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 18 774,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,050606%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 200,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 18.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 32 184,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,086753%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 18.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 415,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036161%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 9 100,0 тис.євро. Дата право-
чину: 18.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: 
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, 
Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99,91% у ста-
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тутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосередковано) у статутному 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,699118%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 9 100,0 тис.євро. Дата право-
чину: 18.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: 
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, 
Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99,91% у ста-
тутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосередковано) у статутному 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,702853%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 19.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 415,5 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036162%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 392,24 тис.доларiв США за 
366,0 тис. євро. Дата правочину: 19.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 10 529,66 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 19.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,028383%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 150,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 19.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 4 019,25 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,010834%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 19.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-

ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 390,5 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036095%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 19.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 390,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036093%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 19.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 395,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036107%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 500,0 тис.швейцарських 
франкiв за 10 527,51 тис. доларiв США. Дата правочину: 19.04.2017 Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код 
за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), 
як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридич-
на адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 281 766,55 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до швейцарських франкiв станом на 19.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦ-
БАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 
тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 
2016 рiк): 0,759513%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 529,48 тис.доларiв США за 
10 500,0 тис. швейцарських франкiв. Дата правочину: 19.04.2017 Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код 
за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), 
як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридич-
на адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 282 663,45 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 19.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,761931%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 20.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
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ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 395,5 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036108%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 470,0 тис.євро за 505,67 тис. 
доларiв США. Дата правочину: 20.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 13 502,69 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 20.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036397%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 000,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 20.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 26 756,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,072122%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 340,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 20.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 9 098,4 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,024525%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 340,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 21.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 9 098,74 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,024526%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 1 000,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 21.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 

послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 26 740,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,072079%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.швейцарських 
франкiв за 501,45 тис. доларiв США. Дата правочину: 21.04.2017 Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код 
за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), 
як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридич-
на адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 13 433,37 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до швейцарських франкiв станом на 21.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦ-
БАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 
тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 
2016 рiк): 0,036210%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 3 000,0 тис.євро за 3 217,2 
тис. доларiв США. Дата правочину: 21.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 86 250,33 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 21.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,232491%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 520,0 тис.євро за 557,64 тис. 
доларiв США. Дата правочину: 21.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 14 950,05 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 21.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,040298%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 2 838,0 тис.євро за 3 042,61 
тис. доларiв США. Дата правочину: 21.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 81 592,81 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 21.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,219937%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 21.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
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володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 367,5 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036033%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 24.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 13 368,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,036034%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 543,45 тис.доларiв США за 
500,0 тис. євро. Дата правочину: 24.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 14 527,92 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 24.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,039161%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 75,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 24.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 000,25 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,005392%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 75,0 тис.доларiв США. Дата 
правочину: 25.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 000,32 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,005392%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 26,07 тис.доларiв США за 
20,36 тис. фунтiв стерлiнгiв. Дата правочину: 25.04.2017 Заiнтересована сторона 
правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за 
ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 

100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 695,38 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до 
доларiв США станом на 25.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,001874%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 70,0 тис.євро за 76,2 тис. 
доларiв США. Дата правочину: 25.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 2 025,49 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 25.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,005460%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.швейцарських 
франкiв за 502,91 тис. доларiв США. Дата правочину: 26.04.2017 Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код 
за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), 
як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридич-
на адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 13 395,86 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до швейцарських франкiв станом на 26.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦ-
БАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 
тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 
2016 рiк): 0,036109%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 2 000,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 26.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 53 197,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,143395%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 300,0 тис.швейцарських 
франкiв за 301,71 тис. доларiв США. Дата правочину: 26.04.2017 Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код 
за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), 
як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридич-
на адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 8 037,51 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до швейцарських франкiв станом на 26.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦ-
БАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 
тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 
2016 рiк): 0,021665%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 183,0 тис.євро за 199,48 тис. 
доларiв США. Дата правочину: 26.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
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адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 5 307,86 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 26.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,014308%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 500,0 тис.швейцарських 
франкiв за 502,91 тис. доларiв США. Дата правочину: 26.04.2017 Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код 
за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), 
як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридич-
на адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 13 395,86 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до швейцарських франкiв станом на 26.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦ-
БАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 
тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 
2016 рiк): 0,036109%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 38,0 тис.євро за 41,41 тис. 
доларiв США. Дата правочину: 26.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 1 102,17 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 26.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002971%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 000,0 тис.швейцарських 
франкiв за 10 049,11 тис. доларiв США. Дата правочину: 26.04.2017 Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код 
за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), 
як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридич-
на адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 267 917,31 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до швейцарських франкiв станом на 26.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦ-
БАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 
тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 
2016 рiк): 0,722182%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 049,24 тис.доларiв США за 
10 000,0 тис. швейцарських франкiв. Дата правочину: 26.04.2017 Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код 
за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), 
як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридич-
на адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 267 629,67 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 26.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,721407%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 12,77 тис.фунтiв стерлiнгiв за 
16,46 тис. доларiв США. Дата правочину: 27.04.2017 Заiнтересована сторона 
правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за 

ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 435,62 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до 
фунтiв стерлiнгiв станом на 27.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,001174%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 376,0 тис.євро за 410,51 тис. 
доларiв США. Дата правочину: 27.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 10 890,18 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 27.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,029355%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 314,4 тис.євро за 342,72 тис. 
доларiв США. Дата правочину: 27.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 9 106,04 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 27.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,024546%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 8 700,0 тис.швейцарських 
франкiв за 8 756,1 тис. доларiв США. Дата правочину: 27.04.2017 Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код 
за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), 
як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридич-
на адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 232 561,5 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до швейцарських франкiв станом на 27.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦ-
БАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 
тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 
2016 рiк): 0,626879%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 8 757,8 тис.доларiв США за 8 
700,0 тис. швейцарських франкiв. Дата правочину: 27.04.2017 Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код 
за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), 
як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридич-
на адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство 
Люксембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 232 860,05 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до доларiв США станом на 27.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,627684%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
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чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 18,6 тис.фунтiв стерлiнгiв за 
24,06 тис. доларiв США. Дата правочину: 28.04.2017 Заiнтересована сторона 
правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за 
ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 636,53 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до 
фунтiв стерлiнгiв станом на 28.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,001716%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 236,47 тис.євро за 257,61 тис. 
доларiв США. Дата правочину: 28.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 6 831,76 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi 
до євро станом на 28.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,018415%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: купiвля безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 000,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 28.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 265 514,53 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,715705%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: продаж безготiвкової iноземної валюти у сумi 10 000,0 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 28.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 265 987,36 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,716980%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової iноземної валюти у сумi 700,0 тис.доларiв США 
Дата правочину: 03.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 18 915,22 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до доларiв США 
станом на 03.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,050987%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 

схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 16 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 03.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 16 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,043129%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 900,0 тис.гривень Дата 
правочину: 03.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 900,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002426%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 400,0 тис.гривень Дата 
правочину: 03.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 400,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,001078%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 300,0 тис.гривень 
Дата правочину: 03.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 300,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,003504%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 4 800,0 тис.гривень 
Дата правочину: 03.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 4 800,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,012939%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 200,0 тис.гривень 
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Дата правочину: 03.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 200,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,003235%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 03.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,005391%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 03.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002696%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 3 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 04.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 3 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,009434%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 700,0 тис.гривень 
Дата правочину: 04.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 700,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,007278%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 04.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 

мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002696%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 04.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002696%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 4 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 04.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 4 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,010782%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 04.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002696%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 3 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 05.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 3 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,008087%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 5 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 05.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №94, 22 травня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16

151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 5 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,013478%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 800,0 тис.гривень 
Дата правочину: 05.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 800,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,004852%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 10 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 05.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 10 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,026955%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 7 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 06.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 7 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,018869%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 700,0 тис.гривень Дата 
правочину: 06.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 700,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,001887%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 06.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 

володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,006739%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 300,0 тис.гривень Дата 
правочину: 06.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 300,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,000809%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 06.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002696%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 5 300,0 тис.гривень 
Дата правочину: 06.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 5 300,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,014286%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової iноземної валюти у сумi 50,0 тис.фунтiв стерлiнгiв 
Дата правочину: 07.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 688,58 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до фунтiв 
стерлiнгiв станом на 07.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,004552%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової iноземної валюти у сумi 16,15 тис.євро Дата право-
чину: 07.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: 
Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому 
реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, 
Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99,91% у ста-
тутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосередковано) у статутному 
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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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 
2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,001258%. Iншi iстотнi умови правочину 
вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 07.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002696%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 900,0 тис.гривень Дата 
правочину: 07.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 900,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002426%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 07.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002696%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 07.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,006739%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 07.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 

послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,004043%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової iноземної валюти у сумi 245,82 тис.доларiв США 
Дата правочину: 07.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 6 661,8 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до доларiв США 
станом на 07.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,017957%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 26 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 07.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 26 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,070084%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 600,0 тис.гривень Дата 
правочину: 10.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 600,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,001617%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 10.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,004043%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 10.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
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конодавства: 2 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,006739%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 4 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 10.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 4 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,010782%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 10.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,004043%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 5 900,0 тис.гривень 
Дата правочину: 11.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 5 900,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,015904%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 6 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 11.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 6 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,016173%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 11.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,004043%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 11.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002696%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 11.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,004043%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 400,0 тис.гривень 
Дата правочину: 11.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 400,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,003774%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002696%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 32 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 32 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
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0,086257%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.
Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 

схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 4 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 4 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,012130%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,005391%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 300,0 тис.гривень Дата 
правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 300,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,000809%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 300,0 тис.гривень Дата 
правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 300,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,000809%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 500,0 тис.гривень Дата 
правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,001348%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 

схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 5 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 5 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,013478%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,005391%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 500,0 тис.гривень Дата 
правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,001348%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 19 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 13.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 19 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,051215%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 13.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,005391%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 500,0 тис.гривень Дата 
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правочину: 13.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,001348%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 500,0 тис.гривень Дата 
правочину: 13.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,001348%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 400,0 тис.гривень 
Дата правочину: 13.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 400,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,003774%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 13.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,005391%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 14.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,004043%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 3 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 14.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 

мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 3 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,008087%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 4 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 14.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 4 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,012130%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 14.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002696%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 14.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,005391%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 400,0 тис.гривень Дата 
правочину: 14.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 400,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,001078%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 14.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
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151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,006739%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 700,0 тис.гривень Дата 
правочину: 14.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 700,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,001887%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 18.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,004043%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової iноземної валюти у сумi 600,0 тис.доларiв США 
Дата правочину: 18.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 16 087,23 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до доларiв США 
станом на 18.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,043364%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 19.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002696%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 800,0 тис.гривень Дата 
правочину: 19.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-

вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 800,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002156%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 4 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 19.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 4 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,010782%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 20.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,004043%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 20.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,004043%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 200,0 тис.гривень 
Дата правочину: 21.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 200,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,003235%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 21.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
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ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,004043%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 24.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,005391%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової iноземної валюти у сумi 400,0 тис.доларiв США 
Дата правочину: 24.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 10 693,11 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до доларiв США 
станом на 24.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,028824%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової iноземної валюти у сумi 20,0 тис.доларiв США Дата 
правочину: 24.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 534,65 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до доларiв США 
станом на 24.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,001441%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 300,0 тис.гривень 
Дата правочину: 24.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 300,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,006200%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 3 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 24.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-

ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 3 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,008087%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової iноземної валюти у сумi 15,0 тис.доларiв США Дата 
правочину: 25.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 400,1 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi до доларiв США ста-
ном на 25.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,001078%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 25.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002696%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 800,0 тис.гривень 
Дата правочину: 25.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 800,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,004852%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 500,0 тис.гривень Дата 
правочину: 26.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,001348%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 26.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
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послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,005391%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 26.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002696%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 3 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 27.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 3 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,008087%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 000,0 тис.гривень 
Дата правочину: 27.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 000,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,005391%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 28.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,006739%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 300,0 тис.гривень Дата 
правочину: 28.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 300,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,000809%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 1 800,0 тис.гривень 
Дата правочину: 28.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 800,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,004852%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 2 500,0 тис.гривень 
Дата правочину: 28.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 2 500,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,006739%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 900,0 тис.гривень Дата 
правочину: 28.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 900,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,002426%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової нацiональної валюти у сумi 700,0 тис.гривень Дата 
правочину: 28.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 700,0 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ 
''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 
0,001887%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 1,0 тис.євро, 13,0 тис.доларiв США, 
40,0 тис.гривень. Дата правочину: 03.04.2017 Заiнтересована сторона правочи-
ну: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
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коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,001133%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 1,0 тис.євро, 4,2 тис.доларiв США, 
191,59 тис.гривень. Дата правочину: 03.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000900%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 13,0 тис.доларiв США, 
40,0 тис.гривень. Дата правочину: 04.04.2017 Заiнтересована сторона правочи-
ну: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,001117%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,95 тис.євро, 6,19 тис.доларiв США, 
172,83 тис.гривень. Дата правочину: 04.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000991%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,75 тис.євро, 11,0 тис.доларiв США, 
40,0 тис.гривень. Дата правочину: 05.04.2017 Заiнтересована сторона правочи-
ну: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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-
ном на 05.04.2017. Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000970%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,75 тис.євро, 3,45 тис.доларiв США, 
447,92 тис.гривень. Дата правочину: 05.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,001518%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,0 тис.доларiв США, 
40,0 тис.гривень. Дата правочину: 06.04.2017 Заiнтересована сторона правочи-
ну: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000463%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 7,2 тис.доларiв США,  
1 242,56 тис.гривень. Дата правочину: 06.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,003939%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,0 тис.доларiв США, 
40,0 тис.гривень. Дата правочину: 07.04.2017 Заiнтересована сторона правочи-
ну: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000462%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,75 тис.євро, 3,5 тис.доларiв США, 
222,71 тис.гривень. Дата правочину: 07.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000914%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,6 тис.євро, 3,0 тис.доларiв США, 
30,0 тис.гривень. Дата правочину: 10.04.2017 Заiнтересована сторона правочи-
ну: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
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сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000345%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,45 тис.євро, 5,9 тис.доларiв США, 
71,61 тис.гривень. Дата правочину: 10.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000657%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,6 тис.євро, 3,0 тис.доларiв США, 3,0 
тис.гривень. Дата правочину: 11.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000272%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,55 тис.євро, 1,8 тис.доларiв США, 
248,82 тис.гривень. Дата правочину: 11.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000844%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,0 тис.доларiв США, 
40,0 тис.гривень. Дата правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона правочи-
ну: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000459%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 3,72 тис.доларiв США, 
46,35 тис.гривень. Дата правочину: 12.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 

афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000456%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,0 тис.доларiв США, 
40,0 тис.гривень. Дата правочину: 13.04.2017 Заiнтересована сторона правочи-
ну: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000459%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 1,3 тис.євро, 2,5 тис.доларiв США, 
276,42 тис.гривень. Дата правочину: 13.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,001026%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 1,0 тис.євро, 5,0 тис.доларiв США, 
50,0 тис.гривень. Дата правочину: 14.04.2017 Заiнтересована сторона правочи-
ну: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000574%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 1,24 тис.євро, 16,1 тис.доларiв США, 
346,53 тис.гривень. Дата правочину: 14.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,002196%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,0 тис.доларiв США, 
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80,0 тис.гривень. Дата правочину: 18.04.2017 Заiнтересована сторона правочи-
ну: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000566%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 1,32 тис.євро, 5,27 тис.доларiв США, 
43,98 тис.гривень. Дата правочину: 18.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000601%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 14,46 тис.доларiв США. 
Дата правочину: 19.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа 
по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Буль-
вар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який 
володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосеред-
ковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 411,11 тис.грн. за офiцiйним курсом НБУ гривнi станом на 19.04.2017. 
Вартiсть активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,001108%. Iншi iстотнi умови право-
чину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,0 тис.доларiв США, 
191,0 тис.гривень. Дата правочину: 19.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000866%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 548,52 тис.гривень. Дата правочину: 
19.04.2017 Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, 
м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч 
Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi 
пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксем-
бург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99,91% у статутному 
капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 100% (опосередковано) у статутному 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 ПАТ ''УКР-
СОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк):  
37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк): 0,001479%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 

схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,0 тис.доларiв США, 
40,0 тис.гривень. Дата правочину: 20.04.2017 Заiнтересована сторона правочи-
ну: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000459%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 4,93 тис.євро, 7,85 тис.доларiв США, 
195,66 тис.гривень. Дата правочину: 20.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,001476%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,0 тис.доларiв США, 
70,0 тис.гривень. Дата правочину: 21.04.2017 Заiнтересована сторона правочи-
ну: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000539%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 3,32 тис.євро, 8,77 тис.доларiв США, 
571,67 тис.гривень. Дата правочину: 21.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,002431%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 4,4 тис.доларiв США, 
90,0 тис.гривень. Дата правочину: 24.04.2017 Заiнтересована сторона правочи-
ну: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
100% (опосередковано) у статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова 
вартiсть 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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
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даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000621%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,85 тис.євро, 19,0 тис.доларiв США, 
224,86 тис.гривень. Дата правочину: 24.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,002041%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 5,0 тис.доларiв США, 
80,0 тис.гривень. Дата правочину: 25.04.2017 Заiнтересована сторона правочи-
ну: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000638%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 2,8 тис.євро, 6,72 тис.доларiв США, 
133,4 тис.гривень. Дата правочину: 25.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,001061%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 6,23 тис.доларiв США, 
80,0 тис.гривень. Дата правочину: 26.04.2017 Заiнтересована сторона правочи-
ну: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000725%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,9 тис.євро, 15,7 тис.доларiв США, 
93,02 тис.гривень. Дата правочину: 26.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,001448%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 3,8 тис.євро, 5,0 тис.доларiв США, 
80,0 тис.гривень. Дата правочину: 27.04.2017 Заiнтересована сторона правочи-
ну: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,000871%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 1,53 тис.євро, 19,57 тис.доларiв США, 
266,45 тис.гривень. Дата правочину: 27.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,002241%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,8 тис.євро, 5,01 тис.доларiв США, 
580,0 тис.гривень. Дата правочину: 28.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,001984%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення про 
схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Предмет право-
чину: передавання готiвкової валюти у сумi 0,9 тис.євро, 12,9 тис.доларiв США, 
336,15 тис.гривень. Дата правочину: 28.04.2017 Заiнтересована сторона право-
чину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 
23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як 
афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., 
реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична 
адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люк-
сембург), який володiє 99,91% у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 
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 ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0,001899%. Iншi iстотнi 
умови правочину вiдсутнi.

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 Савощенко Тамара Юрiївна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(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 Пат "УКРСоЦБаНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 205-45-55 -

5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.
com

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

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
reginfo/

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

II. текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017 прийнято рiшення 

№29 про схвалення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, а саме 
схвалення подальшої спiвпрацi мiж ПрАТ «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» та ПАТ 
«УКРСОЦБАНК» на ринкових умовах в рамках Договору оренди № 927 вiд 
06 лютого 2017 року частини нежитлового примiщення, що знаходиться за 

адресою: м. Харкiв, вул. Молочна (Кiрова), 18, загальною площею 17,8 кв. 
м. 

Заiнтересована сторона правочину: ПрАТ СК «АЛЬФА СТРАХУВАН-
НЯ», код ЄДРПОУ 30968986, мiсцезнаходження м.Київ, пр-кт Соборностi 
19, як афiлiйована (опосередковано через холдингову компанiю Ей-Бi-Ейч 
Юкрейн Лiмiтед (ABH Ukraine Limited)) особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч 
Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi 
пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, 
Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99.91% 
у статутному капiталi ПАТ ‘‘УКРСОЦБАНК’’. 

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: вiдсутня. Вартiсть 
активiв ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’ за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ ‘’УКРСОЦБАНК’’ за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): вiдсутнє. 

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 Савощенко Тамара Юрiївна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 17.05.2017

(дата)

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 ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
"ПолIIНвеСт"

2. Код за ЄДРПОУ 31647390
3. Місцезнаходження 49000, м. Днiпро, вулиця Набережна 

Перемоги, будинок 38
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0567164763 0567164763

5. Електронна поштова адреса Poliinvest@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://id850.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» (протокол Засiдання 

Наглядової ради вiд 16.05.2017 року) припинено повноваження директора 
ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» Жигай Ганни Вiкторiвни. Повноваження втрачають 
чиннiсть 18.05.2017 року. Особа не надала згоди на розкриття власних пас-
портних даних. Не володiє акцiями ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ». Жигай Ганна 
Вiкторiвна, немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Жигай Ганна Вiкторiвна перебувала на посадi директора ПРАТ 
«ПОЛIIНВЕСТ» 1 рiк 5 мiсяцiв.

Рiшенням Наглядової ради ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» (протокол Засiдання 
Наглядової ради вiд 16.05.2017 року) припинено повноваження Заступника 
Директора ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» Акiмової Тетяни Сергiївни. Повноваження 
втрачають чиннiсть 18.05.2017 року. Особа не надала згоди на розкриття 
власних паспортних даних. Не володiє акцiями ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ». 
Акiмова Тетяна Сергiївна, немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Акiмова Тетяна Сергiївна перебувала на посадi Заступ-
ника Директора ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» 1 рiк 5 мiсяцiв.

Рiшенням Наглядової ради ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» (протокол Засiдання 
Наглядової ради вiд 16.05.2017 року) на посаду Директора ПРАТ 
«ПОЛIIНВЕСТ» обрано Акiмову Тетяну Сергiївну. Повноваження набува-
ють чинностi з 19.05.2017 року. Не володiє акцiями ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ».

Акiмова Тетяна Сергiївна, немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Акiмову Тетяну Сергiївну обрано на посаду Директора 
ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» строком на 3 роки.

Попереднi посади протягом останнiх 5-ти рокiв: Заступник директора 
ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ», директор ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ», юристконсульт ТОВ 
«Ректайм»; директор ТОВ «Балтiйська торгiвельна компанiя»; директор 
ТОВ «Чартон»; директор ТОВ «АВЕРС-ЛIЗИНГ»; директор ТОВ «ПРАЙМ-
КЕП КОНСАЛТIНГ ХОЛДIНГ».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» (Протокол 
№ 1/2017 вiд 16.05.2017 року) припиненi повноваження Ревiзора ПРАТ 
«ПОЛIIНВЕСТ» Клєвцура Геннадiя Вiкторовича у зв'язку iз внесенням до 

Статуту Товариства змiн, пов'язаних iз скасуванням в Товариствi органу 
контролю «Ревiзор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПОЛIIНВЕСТ». Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних 
даних. Не володiє акцiями ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ». Клєвцур Геннадiй 
Вiкторович, немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни. Перебував на посадi Ревiзора ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» протягом 4 рокiв.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» (Протокол 
№1/2017 вiд 16.05.2017 року) припинено повноваження Голови Наглядової 
ради ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» Долгушина Олексiя Анатолiйовича. Особа не 
надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Не володiє акцiями 
ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ».

Долгушин Олексiй Анатолiйович немає непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Долгушин Олексiй Анатолiйович перебував 
на посадi Голови Наглядової ради ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» 3 роки.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» (Протокол 
вiд 16.05.2017) року припиненi повноваження Члена Наглядової ради Кар-
науха Iгоря Вiталiйовича. Володiє акцiєю (1 шт.) ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» - 
0.00000063069%. Карнаух Iгор Вiталiйович немає непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розкриття 
власних паспортних даних. Перебував на посадi Члена Наглядової ради 
ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» протягом 3-х рокiв.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» (Протокол 
№1/2017 вiд 16.05.2017 року) на посаду Члена Наглядової ради ПРАТ 
«ПОЛIIНВЕСТ» обрано Долгушина Олексiя Анатолiйовича. Не володiє 
акцiями ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ». Долгушин Олексiй Анатолiйович немає не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Долгушина Олексiя 
Анатолiйовича обрано на посаду Члена Наглядової ради ПРАТ 
«ПОЛIIНВЕСТ» строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття 
власних паспортних даних.

Займанi посади: головний фахiвець з ведення реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв ТОВ «IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР»; головний фахiвець 
вiддiлу роботи з емiтентами ТОВ «IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР».

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» (Протокол 
вiд 16.05.2017 року) на посаду Члена Наглядової ради ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» 
обрано Карнауха Iгоря Вiталiйовича. Володiє акцiєю (1 шт.) ПРАТ 
«ПОЛIIНВЕСТ» - 0.00000063069%. Особа не надала згоди на розкриття 
власних паспортних даних.

Карнаух Iгор Вiталiйович, немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Карнауха Iгоря Вiталiйовича обрано на посаду члена На-
глядової ради ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» строком на 3 роки.

Попереднi займанi посади протягом останнiх 5-ти рокiв: Член Наглядо-
вої ради ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ», директор ТОВ «ТЕГРАС»; директор ТОВ 
«РАМАРА»; директор ТОВ «ВЄСТПОЛ»; директор ТОВ «НОРДIС ПЛЮС»; 
директор ТОВ «БРЮСТОР»; директор ТОВ «МАКРОС».

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 Жигай Ганна Вiкторiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(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 Приватне акцiонерне товариство 

"ПОЛIIНВЕСТ"
2. Код за ЄДРПОУ 31647390
3. Місцезнаходження 49000, м.Днiпро, вулиця Набережна 

Перемоги, будинок 38
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0567164763 0567164763

5. Електронна поштова адреса Poliinvest@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://id850.smida.gov.ua/

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

II. текст повідомлення
16.05.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ 

«ПОЛIIНВЕСТ» затверджено (схвалено) укладення ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» 

Договору оренди майна вiд 01.02.2017 р., з встановленням орендної плати 
за договором 23 600,00 (двадцять три тисячi шiстсот) гривень на мiсяць. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину 283,2 
тис.грн.

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi склала 
1625,7 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 17,42 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 158554338, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 96718146 (61,00%), 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» -96718146 (61,00%) та 
«проти» прийняття рiшення-0. 

Додатковi критерiї не визначенi статутом акцiонерного товариства.
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 Жигай Ганна Вiкторiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 17.05.2017

(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “ПолIIНвеСт”

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 ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "лIт"

2. Код за ЄДРПОУ 24245568
3. Місцезнаходження 49000, м.Днiпро, проспект Гагарiна, 

будинок 137
4. Міжміський код, телефон та факс 0567341416 0567341416
5. Електронна поштова адреса Let@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://id849.smida.gov.ua/

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.05.2017 року (протокол 

№1/2017 вiд 16.05.2017 року) затверджено (схвалено) укладання ПРАТ «ЛIТ» 
Договору оренди торгового обладнання № 2/16 вiд 01.10.2016 р., з встановлен-
ням орендної плати за договором 12 000,00 (дванадцять тисяч) гривень на 
мiсяць. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину 144,00 тис.
грн.

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi склала  
265 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 54,34 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй-121, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах-121, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» -121 та «проти» прийняття рiшення-0. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, вiдповiдно до статуту ПРАТ «ЛIТ», вiдсутнi.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
нодавством. 

2. Найменування посади Сердюк Наталiя Степанiвна
Директор (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 нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво "СУдНо-
ПлавНа КомПаНІя 
"УКРРІЧФлот"

2. Код за ЄДРПОУ 00017733
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, 

вул. Електриків, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс 044 594-57-88 044 594-57-89
5. Електронна поштова адреса O.Ageenko@ukrrіchflot.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://ukrrіchflot.ua/ua/akczіoneram/ 

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

ІІ. текст повідомлення
Черговими (річними) загальними зборами акціонерів Публічного акціо-

нерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (далі – АСК 
«Укррічфлот») 29 квітня 2017 року було прийнято рішення про виплату 
дивідендів за підсумками робити АСК «Укррічфлот» у 2016 році, а саме:

1. Затверджено загальний розмір річних дивідендів за підсумками робо-
ти АСК «Укррічфлот» у 2016 році – 20571434,40 (двадцять мільйонів п’ятсот 
сімдесят одна тисяча чотириста тридцять чотири) гривні, 40 копійок.

2. Затверджено розмір дивідендів за підсумками роботи АСК «Укрріч-
флот» у 2016 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію АСК «Ук-
ррічфлот» 0,12 грн.

17 травня 2017 року наглядовою радою АСК «Укррічфлот» було при-
йнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата скла-
дення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 01 червня 
2017 року. Строк виплати дивідендів – з 30.04.2017 до 30.10.2017. Спосіб 
виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Порядок виплати диві-
дендів - дивіденди виплачуються в грошовій формі шляхом направлення 
дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам згідно з переліком 
осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 
01.06.2017 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату скла-
дання переліку.

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

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

2. Генеральний директор _________  Д.О. Москаленко
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 18.05.2017 
  (дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, 
(044) 4983816, (044) 4983815
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ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«IНПРоеКтСеРвIС»

титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 

що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкрит-
тя в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 
генеральний директор Фастовець Костянтин Володимирович

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

 (дата)
Особлива інформація (інформація про зміну складу посадових осіб ) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «IНПРОЕКТСЕРВIС»
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, проспект Центральний буд. 67
4. Код за ЄДРПОУ 14307506
5. Міжміський код та телефон, факс (0512)47-10-40 (0512)47-47-39
6. Електронна поштова адреса ipc@ukr.net

II. дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлен-
ня про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

18.05.2017

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*
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(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці ipc.mk.ua в мережі Інтернет 22.05.2017

(адреса сторінки) (дата)
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-
ження)

Посада

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 

особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

ідентифіка-
ційний код 

за ЄДРПОУ 
юридичної 

особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
18.05.2017 припинено 

повнова-
ження

голова 
правлiння

Фастовець 
Костянтин 

Володимиро-
вич

д.н д.н
д.н.

10.88

Зміст інформації:
Припинено повноваження члена правління згiдно протоколу засiдання 
Наглядової Ради вiд 18.05.2017 р.
18.05.2017 припинено 

повнова-
ження

член 
правлiння

Майданик
Сергiй 

Георгiйович

д.н. д.н.
д.н.

0

Зміст інформації:
Припинено повноваження члена правлiння згiдно протоколу засiдання 
Наглядової Ради вiд 18.05.2017 р.
18.05.2017 припинено 

повнова-
ження

член 
правлiння

Хорошилов 
Олександр 
Васильович 

д.н. д.н.
д.н.

0.13

Зміст інформації:
Припинено повноваження члена правлiння згiдно протоколу засiдання 
Наглядової Ради вiд 18.05.2017 р.
18.05.2017 припинено 

повнова-
ження

член 
правлiння

Бабiєнко 
Олександра 
Анатолiївна

д.н. д.н.
д.н.

0

Зміст інформації:
Припинено повноваження члена правлiння згiдно протоколу засiдання 
Наглядової Ради вiд 18.05.2017 р.
18.05.2017 припинено 

повнова-
ження 

член 
правління 

Бабченко Юрій 
Миколайович 

д.н. д.н.
д.н.

. 0.07

 Зміст інформації:
Припинено повноваження члена правлiння згiдно протоколу засiдання 
Наглядової Ради вiд 18.05.2017 р.
18.05.2017 набуто 

повнова-
жень

генераль-
ний 

директор

Фастовець 
Костянтин 

Володимирович

д.н. д.н.
д.н.

10.88

Зміст інформації:
Переведено з посади голови правлiння на посаду генерального директо-
ра ПрАТ "IНПРОЕКТСЕРВIС" згiдно протоколу засiдання Наглядової Ради 
вiд 18.05.2017 р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Прат ФФ «вІола»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА 
«ВІОЛА» (далі Товариство), 69063, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75, 
повідомляє акціонерів Товариства про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 22 червня 2017 року о 12-00 год. за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Складська, 4, четвертий поверх, конференц-зал. 

Реєстрація акціонерів буде проводитись за місцем проведення зборів, по-
чаток реєстрації акціонерів о 11-30 год, закінчення о 12-00 год. Для реєстрації 
акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам 
акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах – 16 червня 2017 року, станом на 24 годину. 

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням То-
вариства у кабінеті юридичного відділу, у робочі дні - з 9 до 16 год., а в 
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – Голова Правління. Довідки за тел. (061) 289-25-58.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та способу виплати.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерів ПрАТ ФФ «ВІОЛА» - http://viola.pat.ua.

Наглядова рада Прат ФФ «віола»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «БаНК ФамІлЬНий» !

СПОСТЕРЕЖНА РАДА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (далі – Банк)

(код ЄДРПОУ 20042839, місцезнаходження Банку: 
м. Київ, пр.Голосіївський, 26А.)

Повідомляє вас про проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів Банку, які відбудуться 09 червня 2017 року о 16 год. 00 
хвилин. місце проведення: 03039, м. Київ, пр.Голосіївський, 26А, пер-
ший поверх, кімната №9. Реєстрація акціонерів буде проводитися  
09 червня 2017 року за місцем проведення позачергових Загальних збо-
рів акціонерів.

Час початку реєстрації акціонерів: 15 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 15 год. 50 хв.
дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 

участь у позачергових Загальних зборах акціонерів: станом на 24-00 
годину 02 червня 2017 року.

Перелік питань порядку денного разом 
з проектом рішень щодо кожного з питань, 

включених до порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії. 
2. Порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Призначення голови позачергових Загальних зборів акціонерів та 

секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів. 
4. Внесення змін до Статуту Банку в частині збільшення статутного 

капіталу Банку. Надання права підписання Статуту Банку в новій редакції 
представнику акціонера.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПАТ «Банк Фаміль-
ний» за адресою: www.fbank.com.ua.

Для реєстрації та участі в позачергових Загальних зборах акціонерів 
учасникам позачергових Загальних зборів акціонерів необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково дові-
реність, що посвідчує їх права участі та голосування на позачергових За-
гальних зборах акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами та інформацією, 
пов’язаними з вищезазначеним порядком денним з 24.05.2017 по 
09.06.2017, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), у робочій час з 9.00 год. до 
17.00 год. за адресою Банку: м. Київ, пр.Голосіївський, 26А, перший по-
верх, кімната №9.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами: заступник Голови Правління – начальник Юридичного 
управління Банку Квашнін Олександр Сергійович.

Телефон для довідок: (044) 257 20 14

Голова Спостережної ради о.Ю.табачніков 

Секретар Спостережної ради  м.Б.Коміссарук
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На вимогу ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства», компанія 
товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ вІдПовІдалЬНІСтЮ 
«аГРаРНІ теХНолоГІЇ УКРаЇНи» (Ідентифікаційний код юри-
дичної особи 38955450) повідомляє про намір придбати пакет акцій ПРИ-

ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРО-
ЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
«УКРСТАЛЬПРОЕКТ», який з урахуванням належних їй та афілійованим 
особам акцій становитиме значний пакет:

Емітент (ЄДРПОУ), вид, тип та/
або клас акцій

Кількість акцій, що 
належать компанії 

ТОВ "АГРАРНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ"

Кількість акцій, що належать 
афілійованим особам компанії 

ТОВ "АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
УКРАЇНИ"

Кількість акцій, які ТОВ 
"АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УКРАЇНИ" має намір 
придбати

Кількість акцій на компанії ТОВ 
"АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УКРАЇНИ" та афілійованих 
особах за наслідками придбання

шт. % простих 
акцій

Найменуван-
ня або П.І.Б. шт. % простих 

акцій шт. % простих 
акцій шт. % простих акцій

ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” 
(01417802), акції іменні прості

0 0 0 0 0 1 106 58.05774 1 106 58.05774

особлива інформація 
про зміну посадових осіб публічного акціонерного товариства 

«Завод « маяк»
1. Загальні відомості.

1.1 Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товариство « З а в о д « м а я К »
1.2 Організаційно-правова форма емітента - Публічне акціонерне 

товариство.
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 14307423.
1.4 Місцезнаходження емітента - 04073, Україна, м. Київ, проспект 

Степана Бандери, 8.
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента - 044, тел./факс  

461-81-07, 461-81-05.
1.6 Електронна поштова адреса емітента – zavod@mayak.com.ua 

1.7 Вид особливої інформації – про зміну посадових осіб товариства.
Відповідно до наказу Державного концерну «Укроборонпром» від 

12.05.2017 № 189 внесено зміни складу ревізійної комісії ПАТ «Завод 
«Маяк»: 

- припинити повноваження члена ревізійної комісії ПАТ «Завод 
«Маяк» Херувімова Артура Володимировича;

- призначити членом ревізійної комісії ПАТ «Завод «Маяк» Хромець 
Світлану Вікторівну.

Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді пере-
буває з 12.05.2017 року. Заперечує проти розкриття паспортних даних 
у звітних документах та інформаційних повідомленнях, за винятком 
випадків, коли поширення персональних даних без його згоди перед-
бачено законодавством України.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«Завод «маяК»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ШПоляНСЬКий Завод ПРодтоваРІв»

(код ЄдРПоУ - 00380681)
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерів.
місцезнаходження товариства: вулиця Леніна, будинок 87, місто Шпо-

ла, Шполянський район, Черкаської області, 20603.
дата, час та місце проведення загальних зборів: «07» червня 2017 року 

о 9:40 годині за адресою: вулиця Леніна, будинок 87, 3-й поверх, актовий зал 
(прим. ЛПК), м. Шпола, Шполянський район, Черкаської області, 20603.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «07» червня 2017 
року з 9:00 до 9:30 години за місцем проведення зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах: на 24:00 годину «31» травня 2017 року.

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо:
1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціо-

нерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових за-

гальних зборів акціонерів.

4. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчиня-
тись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 
фінансового року та першого кварталу 2018 р., якщо ринкова вартість май-
на, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує  
25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 р.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для пред-
ставника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства » до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням товариства: вулиця Леніна, будинок 87, кабінет директора 
, м Шпола, Шполянський район , Черкаської області, 20603 у робочі дні з 
8:00 години до 16:00 години, а також в день проведення чергових загальних 
зборів – за місцем їх проведення з 9 :00 до 9:30.

Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
є директор Товариства Кошовий Олег Миколайович тел (04741) 5-51-39

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го - http://jaivir.com

телефон для довідок: 0(04741) 5-30-40

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 ПАТ КБ "ЦЕНТР"
2. Код за ЄДРПОУ 37119553
3. Місцезнаходження 02002 м. Київ Раїси Окіпної,будинок 

8-А
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044-393-74-00 +38 044-393-74-06
5. Електронна поштова адреса ovidyapina@bankcenter.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.bankcenter.com.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
15. 03.2017 р. Рішенням Єдиного акціонера ПАТ КБ «Центр» було при-

йнято рішення про зміну місцезнаходження банку.
18.05.2017 р. зареєстрован статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «Центр» в новій редакції в якому фактичним міс-
цезнаходженням банку є: 02002, місто Київ, вулиця Раїси Окіпної, будинок 8-А.

Інформацію про реєстрацію та сам статут можна переглянути за поси-
ланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/ за кодом ОКПО банку 37119553.

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 Климович І.Л.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.05.19
(дата)

Пат КБ “ЦеНтР”

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №94, 22 травня 2017 р. 
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ЗатвеРдЖеНо
Рішенням Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 
Протокол №146 від 11 квітня 2017 року

ЗмІНи
до ПРоСПеКтУ емІСІЇ ІНвеСтиЦІйНиХ СеРтиФІКатІв

ЗаКРитоГо НедивеРСиФІКоваНоГо ПайовоГо 
ІНвеСтиЦІйНоГо ФоНдУ «ІНвеСтиЦІйНий 
КаПІтал – оБлІГаЦІйНий» товаРиСтва З 

оБмеЖеНоЮ вІдПовІдалЬНІСтЮ «КомПаНІя З 
УПРавлІННя аКтивами «ІНвеСтиЦІйНий 

КаПІтал УКРаЇНа»
1. Викласти пункт 1.5 статті 1 в такій редакції:
«1.5. Відомості про посадових осіб:

Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові

Пряме та/або опосередковане 
володіння часткою в статутно-

му капіталі Компанії
(відсотки щодо кожного)

Директор Ведринська Інна 
Володимирівна

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння – 0%

Головний 
бухгалтер

Посада не 
передбачена

-

Голова 
Ревізійної комісії

Камарицький Юрій 
Сергійович

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння – 0%

Член Ревізійної 
комісії

Заболотна Ганна 
Сергіївна

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння – 0%

Член Ревізійної 
комісії

Кубитович Лілія 
Вікторівна

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння – 0%

Голова 
Наглядової Ради

Пасенюк Макар 
Юрійович

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння – 

41,71%
Член Наглядової 
Ради

Стеценко Костянтин 
Вікторович

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння – 

41,71%
Посадова особа 
служби 
внутрішнього 
аудиту

Кубитович Лілія 
Вікторівна

Пряме володіння – 0%
Опосередковане володіння – 0%

Інші посадові 
особи не 
обирались»

2. Викласти статтю 11 в такій редакції:
«11. Відомості про зберігача
Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «УКРСИББАНК».
Код за ЄДРПОУ – 09807750.
Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме – депозитарної діяльності депозитарної установи, строк 
дії ліцензії з 12.10.2013 року необмежений.

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвесту-
вання, строк дії ліцензії з 12.10.2013 року необмежений.»

3. Викласти статтю 12 в такій редакції:
«12. Відомості про оцінювача майна
Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНО ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «КАНЗАС». 
Код за ЄДРПОУ – 31902816.
Місцезнаходження - 04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 7, 

корп. 2 літера А.
Строк дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності з 03.12.2015 р. до 

03.12.2018 р.»

Уповноважена особа 
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор  Ведринська І.В.

Особа, на яку покладено ведення 
бухгалтерського обліку, 
ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
«АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ 
КОНСУЛЬТАНТІВ», Директор  Мозгова І.Є.

Уповноважена особа зберігача 
«АТ «УКРСИББАНК»  _________________

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 ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "лIт"

2. Код за ЄДРПОУ 24245568
3. Місцезнаходження 49000, м.Днiпро, проспект Гагарiна, 

будинок 137
4. Міжміський код, телефон та факс 0567341416 0567341416
5. Електронна поштова адреса Let@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://id849.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 16.05.2017 року) 18.05.2017 

року втрачають чиннiсть повноваження панi Сердюк Наталiї Степанiвни, в 
якостi Директора Товариства. Сердюк Наталiя Степанiвна не володiє 
акцiями ПРАТ «ЛIТ». Не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Перебувала на посадi директора ПРАТ «ЛIТ» 1,5 року. 
Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. 

Рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 16.05.2017 року) з 18.05.2017 
року повноваження Заступника Директора Товариства панi Пивовар Олени 
Василiвни втрачають чиннiсть. Пивовар Олена Василiвна не володiє акцiями 
ПРАТ «ЛIТ». Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. Перебувала на посадi Заступника Директора ПРАТ «ЛIТ» 1,5 року. 
Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. 

Рiшенням Наглядової ради ПРАТ «ЛIТ» (протокол вiд 16.05.2017 року) 
на посаду Директора ПРАТ «ЛIТ» обрано Пивовар Олену Василiвну. По-
вноваження набувають чинностi з 19.05.2017 року. Не володiє акцiями 
ПРАТ «ЛIТ». Пивовар Олена Василiвна не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Пивовар Олену Василiвну обрано на по-
саду Директора ПРАТ «ЛIТ» строком на 3 роки.

Займала посади протягом останнiх п'яти рокiв: Директора ПРАТ «ЛIТ», 
Заступника Директора ПРАТ «ЛIТ», Директора ТОВ «Атрасан», Директора 
ТОВ «Лимарт», Директора ТОВ «Морело», Директора ТОВ «УКМ», Директо-
ра ТОВ «Ферона». 

Рiшенням Загальних зборiв (протокол №1/2017 вiд 16.05.2017 року) 
припиненi повноваження Голови Наглядової ради Кондратенко Надiї 
Iгорiвни. Не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ». Особа не надала згоди на роз-
криття власних паспортних даних. 

Кондратенко Надiя Iгорiвна немає непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини. Перебувала на посадi Голови Наглядової ради ПРАТ 
«ЛIТ» 7 рокiв.

Рiшенням Загальних зборiв (протокол №1/2017 вiд 16.05.2017 року) 
припиненi повноваження Члена Наглядової ради Живаги Ольги 
Володимирiвни.Не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ». Особа не надала згоди на 
розкриття власних паспортних даних. Живага Ольга Володимирiвна немає 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на 
посадi члена Наглядової ради ПРАТ «ЛIТ» 7 рокiв.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ЛIТ» (протокол № 1/2017 вiд 
16.05.2017 року) на посаду Члена Наглядової ради ПРАТ «ЛIТ» обрано Кондра-
тенко Надiю Iгорiвну. Не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ». Особа не надала згоди на 
роз криття власних паспортних даних. Кондратенко Надiя Iгорiвна немає непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Кондратенко Надiю Iгорiвну 
обрано на посаду Члена Наглядової ради ПРАТ «ЛIТ» строком на 3 роки.

Займала посади протягом останнiх 5-ти рокiв : Голови Наглядової ради 
ПРАТ «ЛIТ», Член Наглядової ради ПРАТ «ДМС», Член Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «СЗФ», Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗАПОРIЖЖЯОБЛЕНЕРГО», 
Член Ревiзiйної комiсiї ВАТ «ТЕРНОПIЛЬОБЛЕНЕРГО».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ЛIТ» (протокол № 1/2014 
вiд 27.08.2014 року) на посаду Члена Наглядової ради ПРАТ «ЛIТ» обрано 
Живагу Ольгу Володимирiвну. Не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ». Особа не 
надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Живага Ольга 
Володимирiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Живагу Ольгу Володимирiвну обрано на посаду Члена Наглядо-
вої ради ПРАТ «ЛIТ» строком на 3 роки.

Займала посади протягом останнiх 5-ти рокiв: Директор ТОВ «Альпiна», 
директор ТОВ «Дiскора», директор ТОВ «Геолант», диретор ТОВ 
«Сангарiя», директор «Хартун». 

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 Сердюк Наталiя Степанiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(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 Пат "УКРСоЦБаНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 205-45-55 -

5. Електронна поштова 
адреса

report_stockmarket@ukrsotsbank.com

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

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
reginfo/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність

II. текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' 16.05.2017р. прийнято рiшення 

№29 про надання згоди на вчинення правочинiв на ринкових умовах, щодо 
яких є заiнтересованнiсть, а саме про схвалення спiвпрацi мiж ПАТ «УК-
РСОЦБАНК» та ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в рамках наступних договорiв:

Договору оренди №882 вiд 22 листопада 2016 року нежитлового 
примiщення, що знаходиться за адресою: м. Днiпро, вул. Мечникова, 11, 
загальною площею 54,5 кв.м.;

Договору оренди частини нежитлового примiщення, що знаходиться за 
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8, лiт. А, загальною площею 1,00 кв. м.;

Договору суборенди частини нежитлового примiщення, що знаходиться 
за адресою: м. Львiв, вул. Полiтехнiчна, 2, загальною площею 10,00 кв. м.;

Договору суборенди частини нежитлового примiщення, що знаходиться 
за адресою: м. Львiв, вул. Сихiвська, 5, загальною площею 9,00 кв. м.

Заiнтересована сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ''АЛЬФА-БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Укра-
їна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торгово-
му реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц 
Хенрi 3, Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 
99,91% у статутному капiталi ПАТ ‘‘УКРСОЦБАНК’’ та 100% (опосередкова-
но) у статутному капiталi ПАТ ‘‘АЛЬФА-БАНК’’. Ринкова вартiсть майна або 
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: вiдсутня. Вартiсть активiв ПАТ ‘‘УКРСОЦБАНК’’ за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк):  
37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв ПАТ ‘‘УКРСОЦБАНК’’ за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): вiдсутнє. 

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 Савощенко Тамара Юрiївна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(дата)
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товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ 
вIдПовIдалЬНIСтЮ  

«СК-аГРо»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СК-АГРО» 
2. Код за ЄДРПОУ: 33976979
3. Місцезнаходження: 42506, Сумська область, Липоводолинський ра-

йон, с. Суха Грунь, -
4. Міжміський код, телефон та факс: (054) 525-14-70 (054) 525-14-70
5. Електронна поштова адреса: e.vorona@agrotrade.ua 
6. Адреса сторінки в мережі: Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.agrotrade.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

дата 
вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-

ження)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридич-
ної особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

ідентифіка-
ційний код 
за ЄдРПоУ 
юридичної 

особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6

18.05.2017 звільнено Директор
Нiколенко 
Олександр 
Петрович

КН 265230
25.12.1996 

Машiвським 
РВ УМВС 
України в 

Полтавськiй 
областi

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «СК-АГРО» (надалi Товариство) було звiльнено з по-
сади Директора Товариства Нiколенка Олександра Петровича з 
18.05.2017 р. за угодою сторiн (Протокол №б/н вiд 18.05.2017р.). Часткою 
у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Директора Товариства за-
ймав з 24.02.2015 р. по 18.05.2017 р.

18.05.2017 призначе-
но

Тимчасово 
виконую-

чий 
обов'язки 
Директора

Кожемяко 
Михайло 

Дмитрович

д/н д/н
д/н 0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «СК-АГРО» (надалi Товариство) було призначено на 
посаду Тимчасово виконуючим обов’язки Директора Товариства Коже-
мяка Михайла Дмитровича з 19.05.2017 р. у зв’язку зi звiльненням Ди-
ректора Товариства (Протокол №б/н вiд 18.05.2017р.). Посади, якi осо-
ба обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Державна податкова iнспекцiя у 
Голосiївському районi м. Києва, головний державний податковий 
iнспектора вiддiлу супроводження актуальних та резонансних справ 
управлiння правової роботи; Державна податкова iнспекцiя у Київсько-
му районi м. Харкова Харкiвської областi ДПС, начальник юридичного 
вiддiлу; Дергачiвська об'єднана Державна податкова iнспекцiя Головно-
го Управлiння Мiндоходов в Харкiвськiй областi, заступник начальника 
iнспекцiї; Директор ТОВ «АГРОТРЕЙД КАПIТАЛ» за сумiсництвом; 
Юрисконсульт ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ»; Заступник директора з 
юридичних питань ТОВ «СК-АГРО»; Заступник директора з виробни-
цтва ТОВ «СК-АГРО». Посадова особа призначена на строк до обрання 
Директора Товариства. Часткою у статутному капiталi Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

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

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.05.2017
(дата)

ПРиватНе  
аКЦIоНеРНе товаРиСтво  

«вСеСвIт»
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 
«ВСЕСВIТ»

2. Код за ЄДРПОУ 36291803
3. Місцезнаходження 04201, м. Київ, вул. Юрiя Кондратюка, 5, 

офiс 880
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 390-08-88 (044) 390-08-88
5. Електронна поштова адреса info@vsesvit-holding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://vsesvit-holding.com
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
II. текст повідомлення

На виконання рiшення Загальних зборiв ацкцiонерiв (Протокол №9 
вiд 24.04.2017р.), на якому було прийняте рiшення про змiну типу 
акцiонерного товариства з Публiчного акцiонерного товариства на При-
ватне акцiонерне товариство, 18.05.2017 року були проведенi реєстрацiйнi 
дiї щодо змiн вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному дер-
жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громад-
ських формувань.

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 Антонова Надiя Василiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.05.2017
(дата)

ПРиватНе  
аКЦIоНеРНе товаРиСтво  

«СтРаХовий алЬяНС  
«меРКУРIй»

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 
«Страховий альянс «Меркурiй»

2. Код за ЄДРПОУ 35676320
3. Місцезнаходження 04201, м. Київ, вул. Юрiя Кондратюка, 5, офiс 

880
4. Міжміський код, телефон та факс 044 390-08-88 044 390-08-88
5. Електронна поштова адреса info@sa-merkuriy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://sa-merkuriy.com
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
II. текст повідомлення

На виконання рiшення Загальних зборiв ацкцiонерiв (Протокол №7 вiд 
24.04.2017р.), на якому було прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного 
товариства з Публiчного акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне 
товариство, 18.05.2017 року були проведенi реєстрацiйнi дiї щодо змiн 
вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi 
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв 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. Найменування посади Бабко Володимир Леонiдович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.05.2017
(дата)



№94, 22 травня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

41

Річна інформація емітента цінних паперів 
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне 
товариство «Торговельне 
пiдприємство ФОРТ», 
04405142 Житомирська , 
Богунський, 10031, 
м. Житомир, Покровська , 239 
-В (0412) 51-13-81,

2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

18.05.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформа-
цію

http://vitiszt.wix.com/fort

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності

ППАФ «Аудит-Ольга», 
20425581 

5. Інформація про загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, якщо емітент - 
акціонерне товариство)

Вид загальних зборів: чергові. 
Дата проведення:  25.04.2016. 
Кворум:  50,37% до загальної 
кількості голосів. Перелік 
питань порядку денного:
1) Обрання голови та 
секретаря зборiв, лiчильної 
комiсiї, затвердження 
регламенту зборiв. 
2) Звiт Директора Товариства 
про господарську дiяльнiсть за 
2015 р. та прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту. 
3) Звiт наглядової ради та 
Ревiзора за 2015 р. та 
прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiтiв 
4) Затвердження рiчного звiту 
та балансу за 2015 р. 
5) Затвердження порядку 
розподiлу прибутку i збиткiв 
Товариства за 2015 р., з 
урахуванням вимог, 
передбаченим законом. 
6) Внесення змiн до Статуту 

Товариства шляхом 
викладення Статуту в новiй 
редакцiї.
Результати розгляду питань 
порядку денного: Обрано 
голову та секретаря 
зборів,членів лічильної комісії 
Товариства, затверджено 
регламент зборів. 
Затверджено  річний звіт 
Директора Товариства за 
2015 р., роботу директора 
Товариства визнано 
задовiльною. Затверджено  
звіти наглядової ради та 
ревізора Товариства за 
2015 р., i визнано їх роботу 
задовiльною. Затверджено 
рiчний звiт та баланс за 
2015 рiк. Затверджено збитки 
Товариства за 2015рiк. 
Затверджено Статут 
Товариства у новiй редакцiї.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта мало-
го підприємництва (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 303.1 313.2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 245.2 255.0
Довгострокові фінансові інвестиції 1.2 1.2
Виробничі запаси 43.0 39.0
Сумарна дебіторська заборгованість 9,7 11,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 4.0 6.2
Власний капітал 275.6 285.4
Статутний капітал 243.5 243.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -510.8 -501.0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 1.8
Поточні зобов'язання і забезпечення 27.5 26.0
Чистий прибуток (збиток) -9.8 -22.2

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво  
«тоРГовелЬНе ПIдПРиЄмСтво ФоРт»

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 «НовотРоЇЦЬКе 
РУдоУПРавлIННя»

2. Код за ЄДРПОУ 00191810
3. Місцезнаходження 85732, смт. Новотроїцьке, Волноваського 

району Донецької областi, вул. Радянська, 85
4. Міжміський код, 
телефон та факс

06244 46383 06244 46383

5. Електронна поштова 
адреса

office@ntru.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента

II. текст повідомлення
Повноваження Тимчасово виконуючого обов'язки члена Правлiння - вико-

нуючий обов'язки Голови Правлiння Фридмана Юрiя Анатолiйовича (паспорт: 
серiя АН номер 895118 виданий Днiпропетровським РВ ГУМВС України в 
Днiпропетровськiй областi 05.08.2010) припинено 31.03.2017 р.(дата вчинення 
дiї 17.05.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посадi - з 18.12.2015 р. по 31.03.2017 (останнiй день повноважень). Рiшення 

прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 127 вiд 05.05.2017 р.)
Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правлiння - виконуючий обов'язки 

Голови Правлiння Хохотва Михайло Володимирович паспорт: серiя ВА номер 
542106 виданий Докучаєвським МВ УМВС України у Донецькiй областi 
10.12.1996р.) обраний 05.05.2017 р. (дата вчинення дiї 17.05.2017 р.) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має). Вважати повноваження Хохотви Михайла Володимировича в якостi 
тимчасово виконуючого обов'язки члена Правлiння - виконуючого обов'язки 
Голови Правлiння Товариства такими, що набирають чинностi з 05.05.2017 р. 
Cтрок, на який обрано особу - до моменту обрання нового складу Правлiння 
Товариства на загальних зборах акцiонерiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв на ПРАТ «НТРУ»: головний iнженер, заступник Голо-
ви Правлiння, виконуючий обов'язки Голови Правлiння; iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв на ПРАТ «ДФДК»: виконуючий обов'язки головного 
iнженера, тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння, виконуючий 
обов'язки Заступника Голови Правлiння, Заступник Голови Правлiння, викону-
ючий обов'язки Голови Правлiння, головний iнженер. Рiшення прийнято На-
глядовою радою Товариства (протокол № 127 вiд 05.05.2017 р.)

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 Хохотва Михайло Володимирович
Тимчасово виконуючий 
обов'язки Члена Правлiння 
- виконуючий обов'язки 
Голови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.05.2017
(дата)
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УКРаЇНСЬКа ФІНаНСова ГРУПа»

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 ТОВАРИ-
СТВО «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА»

2. Код за ЄДРПОУ 14285934
3. Місцезнаходження: 01033 м. Київ Саксаганського, 77
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 278 64 81 (44) 278 64 81
5. Електронна поштова адреса: ostalena@ufg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ufg.com.ua/modules.php?op=mo
dload&name=AStatic&file=index&sid=294

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: 
Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

II. текст повідомлення 
«18» травня 2017 року Правлінням ПрАТ «УФГ» прийнято рішення про 

припинення (ліквідацію) Другої філії Приватного акціонерного товариства 
«Українська фінансова група» у м. Львів, що знаходиться за адресою: 
79054, м. Львів, вул. Любінська, 104 (далі іменована - Філія). Філія викону-
вала наступні функції: надання фінансових послуг, а саме: переказ коштів, 
діяльність з обміну валют згідно наявних у ПрАТ «ПрАТ «УФГ»» ліцензій. 
Причини прийнятого рішення: відсутність фінансово-господарської діяль-
ності та нерентабельність подальшої роботи Філії, що могло спричинити 
збитки ПрАТ «ПрАТ «УФГ»».

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 Татуріна О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 19.05.2017
(дата) 

ПРиватНе  
аКЦIоНеРНе товаРиСтво  

«СтРаХова КомПаНIя  
«миР»

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 
«Страхова компанiя «МИР»

2. Код за ЄДРПОУ: 19209435
3. Місцезнаходження: 04201, м. Київ, вул. Юрiя Кондратюка, 5, 

офiс 880
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 390-08-88 044 390-08-88
5. Електронна поштова адреса: info@sk-mir.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://sk-mir.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства
II. текст повідомлення

На виконання рiшення Загальних зборiв ацкцiонерiв (Протокол №10 вiд 
24.04.2017р.), на якому було прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного 
товариства з Публiчного акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне 
товариство, 18.05.2017 року були проведенi реєстрацiйнi дiї щодо змiн 
вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi 
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв 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. Найменування посади Бабко Володимир Леонiдович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.05.2017
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
«ЗаПоРIЖтРаНСФоРматоР»

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(061)270-39-00 (061)270-30-83

5. Електронна поштова 
адреса

irina.shapovalova@ztr.com.ua

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

www.ztr.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
15.05.2017 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди 

на вчинення ПАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є внесення змiн 
до договору про надання банкiвських гарантiй i вiдкриття безвiдкличних 
акредитивi в. Вартiсть правочину: 115174 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «ЗТР» 
за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 4077255 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «ЗТР»: 2,83 %, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 
13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено: будь-якi 
договори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, 
що є їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.

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 Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.05.2017
(дата)

ПРиватНе  
аКЦIоНеРНе товаРиСтво  

«СтРаХова КомПаНIя  
«ПеРШа»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПЕРША»
2. Код за ЄДРПОУ: 31681672
3. Місцезнаходження: 03150 м. Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-54-05, (044) 521-74-00
5. Електронна поштова адреса: office@persha.kiev.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://persha.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
ІІ. текст Повідомлення 

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 
про виплату дивідендів – 05.04.2017 р. Наглядовою радою Товариства 
17.05.2017 р. визначена дата складення переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів, – 08.06.2017 р. Розмір дивідендів, що підлягають 
виплаті відповідно до рішення загальних зборів – 12 000 000,00 грн. Строк 
виплати дивідендів – строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття 
загальними зборами рішення про виплату дивідендів, дата початку строку – 
08.06.2017 р., дата закінчення строку – 05.10.2017 р. Спосіб виплати диві-
дендів – безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів – ви-
плата всієї суми дивідендів в повному обсязі всім особам, що мають право 
на отримання дивідендів.

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  Безбах Н.В.18.05.2017
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до відома акціонерів ат «таСКомБаНК», м. Київ! 
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 

акціонерів 
ат «таСКомБаНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (місцез-
находження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) повідом-
ляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ТАС-
КОМБАНК». 

Позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться «23» червня 2017 
року за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, 
конференц - зал.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у 
позачергових Загальних зборах акціонерів буде проводитись у примі-
щенні АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. 
Симона Петлюри, 30, конференц - зал, «23» червня 2017 року з 08-45 
год. до 09-15 год. Початок роботи позачергових Загальних зборів акці-
онерів «23» червня 2017 року о 09-30 год.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у позачергових Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «19» черв-
ня 2017 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціоне-

рів):
1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів 

та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. 
2. Про збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом 

приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартос-
ті за рахунок додаткових внесків.

3. Про приватне розміщення акцій.
4. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення 

акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
5. Про визначення уповноваженого органу АТ «ТАСКОМБАНК», 

якому надаються повноваження щодо: 
- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів 

з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі 
якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими влас-
никами та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власни-
ками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвер-
дження у встановлені законодавством строки результатів укладення 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення 
акцій органом АТ «ТАСКОМБАНК», уповноваженим приймати таке рі-
шення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення ак-
цій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне 
право на придбання розміщуваних АТ «ТАСКОМБАНК» акцій, про мож-
ливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це 
в офіційному друкованому органі.

6. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повнова-
ження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від 
використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно 
яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це буде передба-
чено умовами приватного розміщення акцій);

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого 
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішен-
ня про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціо-
нерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним 
товариством належних їм акцій.

для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при 
собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, 
оформлену згідно чинного законодавства України.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Спостережною 
Радою АТ «ТАСКОМБАНК».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.tascombank.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонують-
ся для розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів: з дати 
надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних 
зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, 
конференц – зал, з 09-00 год. до 13-00 год. та з 14-00 год. до 18-00 
год. в робочі дні, контактна особа: директор Департаменту інвести-
ційного обслуговування Карелін Артем Валерійович, контактний теле-
фон (44) 393-25-55, факс (44) 393-25-80, у день проведення поза-
чергових Загальних зборів акціонерів: з 08-45 у реєстраційної 
комісії.

Спостережна Рада ат «таСКомБаНК»

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «таСКомБаНК»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «одяГ» (Код 

ЄДРПОУ 01554249 місцезнаходження:м.Івано-Франківськ, вул. Максимови-
ча, 8 далі Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 23 червня 2017 року о 10.00 год у 
кабінеті Пат «одяг» за місцезнаходженням товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 23 червня 2017 року 
з 9 год. 00 хв. до 9 год.45 хв., за місцем їх проведення. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: станом на 24 годину - 19 червня 2017 року.

Проект порядку денного
1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Звіт дирекції про результати фінансово- 

господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту правління Товариства. 3. Звіт Наглядової ради за 2016р. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.  4. Звіт Ревізійної 
комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків 
Ревізійної комісії за 2016 р. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. 6. 
Розподіл  прибутку Товариства за 2016 р. 7. Про зміну типу Товариства. 8. Внесення 
змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. 9. Внесення 
змін до внутрішніх Положень Товариства 10. Припинення повноважень Наглядової 
ради Товариства. 11. Обрання Наглядової Ради Товариства 12. Про надання дозво-
лу укладання договору суперфіцію.13. Зміна виду діяльності Товариства.14. Про 
поширення майнової поруки по зобов’язаннях третьої сторони.15. Про надання 
згоди на вчинення правочинів щодо яких у Сухомлин Л.О., Сухомлин М.О., ТОВ 
«ГАЛИЧИНА-ТАБАК», є заінтересованість та затвердження проектів таких право-
чинів. 16. Про затвердження повноважень Генерального директора та уповноважен-
ня його на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитись з документами 

необхідними для прийняття рішень з порядку денного в робочі дні з 9 до 12 годи-
ни в в кабінеті ПАТ «Одяг», а в день проведення загальних зборів акціонерів – у 
місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – 
Головний бухгалтер Беспятих Г.І. Адреса веб-сайту Товариства, на якому роз-
міщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного : www. odyah.
pat.ua довідки за тел. (0342) 66655

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника Звітний 
період 2016р.

Попередній 
період 2015р.

Усього активів 4624 4335
Основні засоби (первісна вартість) 7366 6874
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  -  -
Сумарна дебіторська заборгованість 463  701
Грошові кошти та їх еквіваленти 3  2
Нерозподілений прибуток 3050 2802
Власний капітал 4389 4141
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання 235 194
Чистий прибуток (збитки) 248 8
Середньорічна к-сть акцій 5354000 5354000
Кількість власних акцій, викуплених протя-
гом року  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду  -  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)  5  5

Наглядова рада
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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 
«Iста-центр»

2. Код за ЄДРПОУ: 23073489
3. Місцезнаходження: 49051, м. Днiпро, Курсантська,30
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 790-75-49 (056) 790-75-49
5. Електронна поштова адреса: inna@nac-ista.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ista-center.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Iста-центр» (далi 
по тексту – Товариство) прийняла рiшення щодо обрання головою Нагля-
дової ради Товариства Зiмiна Олега Петровича (протокол засiдання На-
глядової ради вiд 16.05.2017 р.). Зiмiн Олег Петрович згоду на розкриття 
паспортних даних не надав. Зазначена особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Дана особа обрана на посаду 
голови Наглядової ради строком на 1 (один) рiк до моменту переобрання, 
згiдно з Положенням про Наглядову раду Товариства.

Iншi посади, якi Зiмiн Олег Петрович обiймал протягом останнiх п`яти 
рокiв: з 01.06. 2006 р. – член виконавчої дирекцiї Закритого акцiонерного 
товариства «Український промислово-iнвестицiйний концерн»; з 02.07.2012 р. 
по даний час – голова Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Днiпропетровський дослiдний завод «Енергоавтоматика» (мiсцезнаходження 
м. Днiпро, вул. Базова,2).

Ревiзiйна комiсiя Приватного акцiонерного товариства «Iста-
центр»прийняла рiшення щодо обрання Головою ревiзiйної комiсiї Копило-
ва Михайла Вiталiйовича (протокол засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 
16.05.2017 р.). Копилов Михайло Вiталiйович згоду на розкриття паспортних 
даних не надав. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Копилова Михайла Вiталiйовича обрано на по-
саду голови ревiзiйної комiсiї строком на 1 (один) рiк до моменту переоб-
рання, згiдно з Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства. Iншi посади, 
якi посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв:- з 2009 р. 
по 2012 р.- директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Оберон 
-Центр», з 2012 р. по даний час -член ради Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Днiпропетровський дослiдний завод «Енергоавтоматика» 
м. Днiпро, вул. Базова,2.

На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Iста-центр» (протокол засiдання Наглядової ради вiд 16.05.2017 р.) 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням 
повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового складу 
правлiння.

Припинено повноваження голови правлiння Ковальчука Володимира 
Петровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Змiн в персональному складi по данiй особi не було.Згоду на розкриття 
паспортних даних посадова особа не надала.

Перебував на посадi з 12.04.2016 р. по 16.05.2017 р.
На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-

ства «Iста-центр» (протокол засiдання Наглядової ради вiд 16.05.2017 р.) 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням 
повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового складу 
правлiння.

Припинено повноваження члена правлiння Резнiк Галини Василiвни. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в пер-
сональному складi по данiй особi не було. Перебувала на посадi з 
12.04.2016 р. по 16.05.2017 р. Згоду на розкриття паспортних даних поса-

дова особа не надала.
На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-

ства «Iста-центр» (протокол засiдання Наглядової ради вiд 16.05.2017 р.) 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням 
повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового складу 
правлiння.

Припинено повноваження члена правлiння Мєркова Андрiя Миколайо-
вича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн 
в персональному складi по данiй особi не було. Перебував на посадi з 
12.04.2016 р. по 16.05.2017 р. Згоду на розкриття паспортних даних поса-
дова особа не надала.

На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Iста-центр» (протокол засiдання Наглядової ради вiд 16.05.2017 р.) 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням 
повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового складу 
правлiння.

Обрано головою правлiння Товариства Ковальчука Володимира Петро-
вича. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти 
рокiв – з 2012 р. директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Днiпропетровський дослiдний завод «Енергоавтоматика» м. Днiпро, вул. 
Базова, 2, з 2012 р.- голова правлiння Приватного акцiонерного товариства 
«Iста-центр». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Ковальчук 
Володимир Петрович обран головою правлiння з 16.05.2017 р. до моменту 
переобрання. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не на-
дала.

На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Iста-центр» (протокол засiдання Наглядової ради вiд 16.05.2017 р.) 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням 
повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового складу 
правлiння.

Обрано членом правлiння Резнiк Галину Василiвну.
Попереднi посади, що займала дана особа протягом останних п`яти 

рокiв – з 24.02.2009 р. займає посаду заступника голови правлiння по право-
вим питанням Приватного акцiонерного товариства «Iста-центр». Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональ-
ному складi по данiй особi не було. Резнiк Галина Василiвна обрана членом 
правлiння з 16.05.2017 р. до моменту переобрання. Згоду на розкриття 
паспортних даних посадова особа не надала.

На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Iста-центр» (протокол засiдання Наглядової ради вiд 16.05.2017 р.) 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента у зв’язку з припиненням 
повноважень Голови та членiв правлiння та обранням нового складу 
правлiння.

Обрано членом правлiння Мєркова Андрiя Миколайовича. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередни по-
сади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв – з 2008 р. 
по 2016 р. заступник директора з економiки та фiнансiв Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Днiпропетровський дослiдний завод «Енер-
гоавтоматика» м. Днiпро, вул. Базова,2, з 2016 року -заступник голови 
правлiння з економiки та фiнансiв Приватного акцiонерного товариства 
«Iста-центр». Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Мєрков 
Андрiй Миколайович обран членом правлiння з 16.05.2017 р. до моменту 
переобрання. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа 
не надала.

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 Ковальчук Володимир Петрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «IСта-ЦеНтР»

ПовІдомлеННя ПРо ПоРядоК РоЗРаХУНКІв
з учасниками пайового закритого недиверсифікованого венчурного ін-

вестиційного фонду «І.С. КАПІТАЛ» товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «І.С. ІНВЕСТ» (Код за ЄДРІСІ 233363) (далі - Фонд) у зв’язку з лікві-
дацією Фону.

У відповідності до вимог Рішення НКЦПФР № 2605 від 19.11.2013 року 
«Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду», Ліквідаційна комісія ПЗНВІФ «І.С. КАПІТАЛ» повідомляє 
учасників Фонду про зміну строків розрахунків.

Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з 15.06.2017 року та 

тривають до 14.07.2017 року включно, у зв’язку з тим, що у власності Фонду 
знаходяться цінні папери, які заблоковані за Рішенням НКЦПФР № 885 від 
23.06.2015 року. Відповідно до даного рішення Фонд не може провести роз-
рахунки з кредиторами та розпочати розрахунок з учасниками в раніше 
установлені строки.

Решта умов Повідомлення про порядок розрахунків з учасниками Фонду 
залишається без змін.

Голова ліквідаційної комісії
Директор ТОВ «І.С. ІНВЕСТ» 

Жилін Олексій Юрійович

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ вІдПовІдалЬНІСтЮ «І.С. ІНвеСт»
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ПРиватНе  
аКЦIоНеРНе товаРиСтво  

«еФеКт»
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 товари-

ство «ЕФЕКТ»
2. Код за ЄДРПОУ 00333919
3. Місцезнаходження 61010, м. Харкiв, вул. 

Георгiївська, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс (057)737-24-82 (057)757-44-80
5. Електронна поштова адреса econom@effect.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.effect.ua/shareholders/

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

II. текст повідомлення
Засiданням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 

«ЕФЕКТ» вiд 19 травня 2017 року, протокол №16 прийнято рiшення про 
наступне:

1. припинення повноважень генерального директора Бобика Дмитра 
Iллiча (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) 
з 21 травня 2017 року у зв'язку зi спливом термiну повноважень. Часткою 
у статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства «ЕФЕКТ» Бо-
бик Д.I. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини Бобик Д.I. не має.

Бобик Д.I. виконував повноваження генерального директора АТ «ЕФЕКТ» 
в перiод з 22 травня 2012 року по 21 травня 2017 року.

2. обрання Бобика Дмитра Iллiча (згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних не надано) на посаду генерального директора АТ 
«ЕФЕКТ» з 22 травня 2017 року.

Часткою у статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства 
«ЕФЕКТ» Бобик Д.I. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини Бобик Д.I. не має.

Строк, на який обрано Бобика Д.I. – по 22 травня 2022 року. 
Бобик Д.I. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду генерального 

директора АТ «ЕФЕКТ».
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 Бобик Дмитро Iллiч
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.05.2017р.
(дата)

ПРиватНе  
аКЦIоНеРНе товаРиСтво  

«СУмСЬКий Завод  
ПРодоволЬЧиХ товаРІв»

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 «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00375160
3. Місцезнаходження: 42350 Сумська область, Сумський район, 

село Бездрик, вулиця Зарічна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 700-494, 700-494
5. Електронна поштова адреса: olivija@olivija.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.olivija.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий-
няття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчи-
нення яких є заінтересованість

ІІ. текст Повідомлення 
18.05.2017 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВА-
РІВ» (код за ЄДРПОУ 00375160) прийнято рiшення про надання 
згоди на вчинення ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» право-
чину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть з Биковим Геннадієм 
Миколайовичем. Ознаки заінтересованості: Биков Г.М. є Головою 
Наглядової ради ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» та ак-
ціонером, який володіє 95.7177 відсотками акцій ПАТ «СУМСЬКИЙ 
ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ». Ринкова вартість майна або послуг чи сума 
коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до зако-
нодавства: 1100 тис.грн. Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: станом на 31.12.2016 складає 
121796 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг 
чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках) складає 0,9%. 

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

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

2. Директор  Манжелей Ю.Р.
19.05.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «деРГаЧІвСЬКа РайаГРоХІмІя». 2. Код 
за ЄДРПОУ: 05491072. 3. Місцезнаходження: 61020 м. Харкiв, Григорівське 
шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-28-08, (057) 
752-28-08. 5. Електронна поштова адреса: info@agrochim.com.ua. 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: www.agrochim.com.ua. 7. Вид особливої інфор-
мації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю: Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ІІ. текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства – 

27.04.2017р.; Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв 
відповідне рішення – загальні збори акціонерів; Дата державної реєстрації 
відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР 
– 16.05.2017р.; Повне найменування акціонерного товариства до зміни – 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ»; 
Повне найменування акціонерного товариства після зміни – ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ».

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  Добросотськов А.В. М.П. 17.05.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «РоССава». 2.Код за ЄДРПОУ:13938877. 3.
Місцезнаходження: вул.Комарова, 14-А, м.Полтава, 36008. 4.Міжміський 
код, телефон та факс: (0532)61-16-37, 59-87-26. 5.Електронна поштова 
адреса: rossava@rossava.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.rossava.com.ua. 7.Вид особливої інформації: відомості про зміну 
типу акціонерного товариства. 
II. текст повідомлення. Дата прийняття рiшення про зміну типу 
акціонерного товариства: 21.04.2017. Найменування уповноваженого 
органу Товариства, що прийняв вiдповiдне рiшення: рiчнi загальнi збори 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОССАВА». 
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, 
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: 18.05.2017. Повне 
найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОССАВА». Повне найменування 
акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РОССАВА».
III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Директор  ПрАТ «РОССАВА» Старишко Н.В. 
19.05.2017
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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. виставоч-

на, 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. вид особливої інформації – відомостi про прийняття рiшення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 
1.1).* дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинiв – 16.05.2017 року; * найменування уповно-
важеного органу, що його прийняв – загальнi збори акцiонерiв ПАТ 
«Вториннi ресурси»; * вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зо-
крема, їх характеру – Надати попереднє схвалення та згоду на укла-
дення Товариством значних правочинiв будь-якого характеру (у тому 
числi, але не тiльки, кредитних договорiв, договорiв iпотеки, застави, 
поруки, купiвлi-продажу об’єктiв нерухомого 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 За-
гальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення 
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 кур-
сом 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 %; За-
гальна кількість акцій: 85 534 215 штук. Загальна кількість голосуючих 
акцій: 84 836 356 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах – 1 акціонер, якому належить 84 566 480 голо-
сів. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» 
прийняття рiшення – Результати голосування: «за» – 84 566 480 голосiв, 
що складає 100 % вiд кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх акцiонерiв 
(представникiв акцiонерiв) Товариства; «проти» – 0 голосiв «утрима-
лись» – 0 голосiв. 

1.2).* дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів-16.05.2017 року, найменування уповноваже-
ного органу, що його прийняв – загальні збори акціонерів ПАТ «Вто-
ринні ресурси»; відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх 
характеру – 1). Надати попереднє схвалення та згоду на внесення змін 
до іпотечного договору від 24.06.2016, посвідченого приватним нотарі-
усом Київського міського нотаріального округу Діленян Л. Р. зареєстро-
ваному в реєстрі за № 1095, та договору застави обладнання від 
01.07.2016 № 10 ВД/12 ВД/Z-1, укладених між ПАТ «Вторинні ресурси» 
та ПАТ «ВТБ БАНК» в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Нік-
морсервіс Ніколаєв» за кредитним договором від 03.06.2016 № 10 ВД 
та кредитним договором від 03.06.2016 № 12 ВД. 2). Надати наглядо-
вій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення 
договорів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаних 
в п. 15.1. цього протоколу іпотечного договору та договору застави 
обладнання, пов’язаних із внесенням будь-яких змін до кредитних до-
говорів, визначати істотні умови таких договорів, а також приймати інші 
рішення, які пов’язані із внесенням змін до вказаних договорів, з дати 
прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 
2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, 
але не пізніше ніж 30 червня 2018 року. 3). Уповноважити голову прав-
ління (генерального директора) Товариства Сліпченко Івана Микола-
йовича або іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу уклас-
ти та підписати від імені Товариства відповідні договори про внесення 
змін іпотечного договору та договору застави обладнання, попереднє 
схвалення та згоду на укладення яких прийняте з питання 15 порядку 

денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, 
необхідних для виконання цього рішення. гранична сукупність вартос-
ті правочинів – 4296,31 тис. грн.; вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності – 98045,0 тис. грн.; співвідношен-
ня граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 
4,3820 %; Загальна кількість акцій: 85 534 215 штук. Загальна кількість 
голосуючих акцій: 84 836 356 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах – 1 акціонер, якому на-
лежить 84 566 480 голосів. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «за» та «проти» прийняття рiшення – Результати голосування: 
«за» – 84 566 480 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосуючих 
акцiй присутнiх акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) Товариства; «про-
ти» – 0 голосiв «утримались» – 0 голосiв. 

1.3).* дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів – 16.05.2017 року, найменування уповнова-
женого органу, що його прийняв – загальні збори акціонерів ПАТ «Вто-
ринні ресурси»; відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх 
характеру – Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних 
правочинів, спрямованих на забезпечення виконання зобов’язань 
ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» перед АТ «Ощадбанк» як за Кредитним 
договором-1 та Кредитним договором-2, так і за будь-якими іншими 
кредитними правочинами, що можуть бути укладені між ними в майбут-
ньому, а саме: як на укладення нових іпотечних договорів та договорів 
застави належного Товариству нерухомого та рухомого майна, так і 
на укладення договорів про внесення змін та додаткових договорів 
до чинних іпотечних договорів та договорів застави, укладених Товари-
ством в забезпечення виконання зобов’язання ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» 
перед АТ «Ощадбанк» за Кредитним договором-1 та Кредитним 
договором-2, у межах ліміту граничної ринкової вартості предмета іпо-
теки та предмета застави за кожним правочином – до 200 000 000,00 
(двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту цієї суми в на-
ціональній валюті України – гривні за курсом, встановленим Національ-
ним банком України на момент вчинення таких правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством з дня прийняття цього рішення Загальними 
зборами акціонерів, а саме: з 16 травня 2017 року до дати проведення 
наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, але не піз-
ніше ніж 30 квітня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товари-
ства приймати рішення про визначення істотних умов укладення Това-
риством таких правочинів; гранична сукупність вартості 
правочинів – 886,90 тис. грн.; вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності 98045,0 тис. грн.; співвідношення гра-
ничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 0,90460 %; 
Загальна кількість акцій: 85 534 215 штук. Загальна кількість голосуючих 
акцій: 84 836 356 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах – 1 акціонер, якому належить 84 566 480 голо-
сів. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» 
прийняття рiшення – Результати голосування: «за» – 84 566 480 голосiв, 
що складає 100 % вiд кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх акцiонерiв 
(представникiв акцiонерiв) Товариства; «проти» – 0 голосiв «утрима-
лись» – 0 голосiв. 

7. вид особливої інформації – вiдомостi про прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення значних правочинiв * дата прий-
няття 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. за-
реєстрованому в реєстрi за № 1095, та договору застави обладнання 
вiд 01.07.2016 № 10 ВД/12 ВД/Z-1, укладених мiж ПАТ «Вториннi ре-
сурси» та ПАТ «ВТБ БАНК» в забезпечення виконання зобов’язань 
ТОВ «Нiкморсервiс Нiколаєв» за кредитним договором вiд 03.06.2016 
№ 10 ВД та кредитним договором вiд 03.06.2016 № 12 ВД. Затверди-
ти договiр поруки вiд 27 лютого 2017 року № 10 ВД/12 ВД/П-3, укла-
дений 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 пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 4,38200 %; *Загальна кiлькiсть 
акцiй: 85 534 215 штук. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 
84 836 356 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах – 1 акцiонер, якому належить 
84 566 480 голосi в. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
та «проти» прийняття рiшення – Результати голосування: «за» – 

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «втоРиННI РеСУРСи»
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84 566 480 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосуючих акцiй 
присутнiх акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) Товариства; «проти» – 
0 голосiв «утримались» – 0 голосi в.; * додатковi критерiї для вiднесення 
правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо 
вони визначенi статутом акцiонерного товариства – Товариство ви-
ступило майновим поручителем ТОВ «Нiкморсервiс Нiколаєв» за кре-
дитним договором вiд 03.06.2016 № 10 ВД та кредитним договором вiд 
03.06.2016 № 12 ВД, укладеним мiж ним та ПАТ «ВТБ БАНК». В забез-
печення виконання зобов’язань позичальника Товариство уклало iз 
ПАТ «ВТБ БАНК» iпотечний договiр вiд 24.06.2016, посвiдчений при-

ватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Дiленян Л. Р. 
зареєстрований в реєстрi за № 1095 та договiр застави обладнання 
вiд 01.07.2016 № 10 ВД/12 ВД/Z-1.

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.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «дРоГо-
БиЦЬКий Завод автомоБІлЬНиХ КРаНІв» (надалі – 
Товариство) (код ЄДРПОУ 00240158), місцезнаходження: 69006, Запорізька 
обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 4, ПАТ «Дрогобицький завод 
автомобільних кранів», повідомляє про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів товариства (надалі – позачергові загальні 
збори акціонерів), які відбудуться 24 червня 2017 року о 12.00 год. за 
адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 4, Пат 
«дрогобицький завод автомобільних кранів» (каб.1).

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на позачергові за-
гальні збори акціонерів, відбудеться з 10.00 до 11.45 год. за місцем проведен-
ня позачергових загальних зборів акціонерів. Для участі у позачергових за-
гальних зборах акціонерів та реєстрації, акціонерам необхідно мати паспорт, 
для представників акціонерів – довіреність на право участі у позачергових 
загальних зборах акціонерів, оформлена згідно з чинним законодавством 
України та паспорт. З документами, пов’язаними із позачерговими загальними 
зборами акціонерів, можна ознайомитися та надати пропозиції щодо питань 
порядку денного у робочі дні з 08.00 до 15.00 за адресою: Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд 4, ПАТ «Дрогобицький завод автомо-
більних кранів» (каб.№1), а також 24 червня 2017 року в місці проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів до їх початку. Права акціонерів щодо 
внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань 
визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Посадовою 
особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
є генеральний директор – Букрєєв Ігор Ігоревич, телефон: 097 378 85 44.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://dak.com.ua.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: на 24.00 20.06.2017 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про 

термін їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регла-
менту зборів.

4. Звіт Генерального Директора про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
Основні показники Фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Попередній період
(2015)

Звітній період
(2016)

Усього активів 173 893 177 479
Основні засоби 45 274 42 507
Нематеріальні активи 1921 1919
Довгострокові фінансові інвестиції 6 290 6 362
Запаси 30 358 36 654
Сумарна дебіторська заборгованість 89 991 89 979
Грошові кошти та їх еквіваленти 59 58
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток) (165 649) (180 060)

Власний капітал (99 307) (113 718)
Статутний капітал 57 088 57 088

Довгострокові зобов’язання 56 610 56 610
Поточні зобов’язання 216 590 234 587
Чистий прибуток (збиток) (33 245) (14 411)
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 496 1

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під-
сумками діяльності Товариства у 2016 році.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Лисенко Олексій 
Іванович - голова, Сімонов Антон Вікторович, Романова Генрієтта Володимирів-
на - члени лічильної комісії. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту 
обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної ко-
місії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про під-
сумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню 
здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою. 

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення: Бюлетені для голосування на позачергових зборах акціоне-

рів 24.06.2017 року повинні відповідати формі та  зразку, який затверджено рі-
шенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен 
бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії,  а після його отримання 
Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. 
У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться познач-
ка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня 
засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою. 

3. Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку 
проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту 
зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Заліско Ігоря Ігоровича, секретарем 
зборів - Коваленка Сергія Олексійовича. Затвердити регламент  роботи загаль-
них зборів: доповіді - до 10 хвилин; виступи - до 3 хвилин; відповіді на запитання 
- 10 хвилин.

4. Звіт Генерального Директора про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального Директора за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками 

його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.
7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Дрогобицький 

завод автомобільних кранів» за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під-

сумками діяльності Товариства у 2016 році.
Проект рішення: За результатами діяльності Товариства за 2016 рік отри-

мано збиток у сумі 14411 тис. грн.. Виробнича діяльність припинена, проте 
Товариством здійснювалися заходи по утриманню основних засобів, забез-
печення їх збереження та проводилися виплати по боргах. 

Голова Наглядової Ради товариства  І.І. Заліско

Публiчне акцiонерне товариство «домобудiвний комбiнат №3» 
(код ЄдРПоУ 04012773) спростовує особливу інформацію «Відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів». З технічних причин в частині повідомлення в газеті «Відомості 
НКЦПФР» №81 від 28.04.2017 – допущено помилку. Вказано невірну кількість 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення Відповідна 

технична помилка, допущена в особливій інформації, не порушує права ак-
ціонерів Товариства. Правильним вважати наступну частину повідомлення: 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 
4 169 611 шт. Інша інформація в повідомленні в газеті «Відомості НКЦФР» 
№81 від 28.04.2017 відповідає дійсності і залишається без змін.

Генеральний директор І.М. Сухоросов 

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво  
«домоБУдIвНий КомБIНат №3»
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ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
аКЦІоНеРНий БаНК «УКРГаЗБаНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРи-

Ство аКЦІоНеРНий БаНК «УКРГаЗБаНК» 
2. Код за ЄДРПОУ: 23697280 
3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Солом'янський район, 

вул. Єреванська, 1, індекс 03087 
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 594-11-04 
5. Електронна поштова адреса: ndudnyk@ukrgasbank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ukrgasbank.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
ІІ. текст повідомлення

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільнено, 

обрано 
або 

припинено 
повнова-
ження)

Посада

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної 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

18.05.2017
припинено 
повнова-

ження

Член 
Правлiння 

АБ «УКРГАЗ-
БАНК» 

Березовик 
Вадим 

Михайлович
- 0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 18.05.2017 
(протокол №9) припинено з 18.05.2017 повноваження члена Правлiння 
АБ «УКРГАЗБАНК» Березовика Вадима Михайловича на пiдставi листа 
Нацiонального банку України вiд 28.04.2017 №27-0006/31989.
На посадi члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Березовик В.М. перебував 
4 мiсяцi. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 
володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.
Замiсть Березовика В.М. членом Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» нiкого не 
призначено.

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.
Перший заступник 
Голови Правлiння

______________ 
(підпис) М. П. 

Кравець андрiй миколайович
19.05.2017

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 
"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"

2. Код за ЄДРПОУ 21672206
3. Місцезнаходження 01004, мiсто Київ, 

вулиця Шовковична, 42-44
4. Міжміський код, телефон та 
факс

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

5. Електронна поштова 
адреса

inf_emitenta@pfts.ua

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

www.pfts.ua

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

II. текст повідомлення
17.05.2017р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» 

вiдповiдно до п. 12.14 Статуту ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято 
рiшення обрати Мозгового Олега Миколайовича (згоди на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано) Головою Наглядової ради 
ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадова особа не володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Обрання Голови Наглядової ради зумовлено обранням 
нового складу Наглядової ради емiтента та необхiднiстю обрання Голови 
Наглядової ради вiдповiдно до законодавства та внутрiшнiх документiв 
ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадову особу призначено членом На-
глядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» з 27.04.2017р. та Головою 
Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» з 17.05.2017р. на строк до 
наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi по-
сади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: завiдуючий 
кафедри мiжнародних фiнансiв, Член Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку.

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 Лупiй Богдан Олександрович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«УРНаФтоПРодУКт»

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 
«Урнафтопродукт»

2. Код за ЄДРПОУ 00018201
3. Місцезнаходження 02094, м.Київ, бульв.Верховної Ради,34
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-573-30-16 044-500-76-17

5. Електронна поштова 
адреса

00018201@emitent.net.ua

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

ib2599.smida.gov.ua

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

II. текст повідомлення
Єсипенко Людмила Миколайовна обрана Головою Наглядвої ради ПрАТ 

«Укрнафтопродукт» рiшенням наглядової ради ПрАТ «Укрнафтопродукт» 
– протокол засiдання Наглядової ради №1-2017 вiд 17.05.2017 року

Волкова-Кузiна Свiтлана Євгенiївна обрана Заступником Голови На-
глядвої ради ПрАТ «Укрнафтопродукт» рiшенням наглядової ради ПрАТ 
«Укрнафтопродукт» – протокол засiдання Наглядової ради №1-2017 вiд 
17.05.2017 року

Андрiєнко Полiна Григорiвна обрана Секретарем Наглядвої ради ПрАТ 
«Укрнафтопродукт» рiшенням наглядової ради ПрАТ «Укрнафтопродукт» 
– протокол засiдання Наглядової ради №1-2017 вiд 17.05.2017 року

Чейпеш Лариса Вiкторiвна обрана Генеральним дiректором ПрАТ «Укр-
нафтопродукт» рiшенням наглядової ради ПрАТ «Укрнафтопродукт» – про-
токол засiдання Наглядової ради №1-2017 вiд 17.05.2017 року

Бредак Вадим Миколайович обран Членом дiрекцiї ПрАТ «Укрнафто-
продукт» рiшенням наглядової ради ПрАТ «Укрнафтопродукт» – протокол 
засiдання Наглядової ради №1-2017 вiд 17.05.2017 року

Магомадова Мадiна Ахмедiвна обрана Членом дiрекцiї ПрАТ «Укрнаф-
топродукт» рiшенням наглядової ради ПрАТ «Укрнафтопродукт» – протокол 
засiдання Наглядової ради №1-2017 вiд 17.05.2017 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 Чейпеш Лариса Вiкторiвна
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(дата)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ФоНдова БIРЖа ПФтС»
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ЗатвеРдЖеНо
Рішенням Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 
Протокол №146 від 11 квітня 2017 року

ЗмІНи
до ПРоСПеКтУ емІСІЇ ІНвеСтиЦІйНиХ СеРтиФІКатІв

ЗаКРитоГо НедивеРСиФІКоваНоГо ПайовоГо 
ІНвеСтиЦІйНоГо ФоНдУ «ІНвеСтиЦІйНий КаПІтал 
– ФоНд оБлІГаЦІй» товаРиСтва З оБмеЖеНоЮ 

вІдПовІдалЬНІСтЮ «КомПаНІя З УПРавлІННя 
аКтивами «ІНвеСтиЦІйНий КаПІтал УКРаЇНа»
1. Статтю 12 викласти в такій редакції:
«12. Відомості про зберігача
Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «УКРСИБ-

БАНК».
Код за ЄДРПОУ – 09807750.
Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме – депозитарної діяльності депозитарної установи, строк 
дії ліцензії з 12.10.2013 року необмежений.

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестуван-
ня, строк дії ліцензії з 12.10.2013 року необмежений.»

Уповноважена особа 
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор  Ведринська І.В.
Особа, на яку покладено ведення 
бухгалтерського обліку, 
ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
«АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ 
КОНСУЛЬТАНТІВ», Директор  Мозгова І.Є.
Уповноважена особа зберігача 
«АТ «УКРСИББАНК»  _________________

ЗатвеРдЖеНо
Рішенням Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 
Протокол №146 від 11 квітня 2017 року

ЗмІНи
до ПРоСПеКтУ емІСІЇ ІНвеСтиЦІйНиХ СеРтиФІКатІв

ЗаКРитоГо НедивеРСиФІКоваНоГо ПайовоГо 
ІНвеСтиЦІйНоГо ФоНдУ «ІНвеСтиЦІйНий КаПІтал 
– ФоНд диНамІЧНий» товаРиСтва З оБмеЖеНоЮ 

вІдПовІдалЬНІСтЮ  «КомПаНІя З УПРавлІННя 
аКтивами «ІНвеСтиЦІйНий КаПІтал УКРаЇНа»
1. Статтю 12 викласти в такій редакції:
«12. Відомості про зберігача
Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «УКРСИБ-

БАНК».
Код за ЄДРПОУ – 09807750.
Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме – депозитарної діяльності депозитарної установи, строк 
дії ліцензії з 12.10.2013 року необмежений.

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестуван-
ня, строк дії ліцензії з 12.10.2013 року необмежений.»

Уповноважена особа 
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор  Ведринська І.В.
Особа, на яку покладено ведення 
бухгалтерського обліку, 
ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
«АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ 
КОНСУЛЬТАНТІВ», Директор  Мозгова І.Є.
Уповноважена особа зберігача 
«АТ «УКРСИББАНК»  _________________

ЗатвеРдЖеНо
Рішенням Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 
Протокол №146 від 11 квітня 2017 року

ЗмІНи
до ПРоСПеКтУ емІСІЇ ІНвеСтиЦІйНиХ СеРтиФІКатІв

ЗаКРитоГо НедивеРСиФІКоваНоГо ПайовоГо 
ІНвеСтиЦІйНоГо ФоНдУ «еНеРГетиЧНІ 

ІНвеСтиЦІЇ» товаРиСтва З оБмеЖеНоЮ 
вІдПовІдалЬНІСтЮ «КомПаНІя З УПРавлІННя 
аКтивами «ІНвеСтиЦІйНий КаПІтал УКРаЇНа»

1. Статтю 11 викласти в такій редакції:
«11. Відомості про зберігача
Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «УКРСИБ-

БАНК».
Код за ЄДРПОУ – 09807750.
Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме – депозитарної діяльності депозитарної установи, строк 
дії ліцензії з 12.10.2013 року необмежений.

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестуван-
ня, строк дії ліцензії з 12.10.2013 року необмежений.»

Уповноважена особа 
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор  Ведринська І.В.
Особа, на яку покладено ведення 
бухгалтерського обліку, 
ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
«АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ 
КОНСУЛЬТАНТІВ», Директор  Мозгова І.Є.
Уповноважена особа зберігача 
«АТ «УКРСИББАНК»  _________________

ЗатвеРдЖеНо
Рішенням Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 
Протокол №146 від 11 квітня 2017 року

ЗмІНи
до ПРоСПеКтУ емІСІЇ ІНвеСтиЦІйНиХ СеРтиФІКатІв

ЗаКРитоГо НедивеРСиФІКоваНоГо ПайовоГо 
ІНвеСтиЦІйНоГо ФоНдУ «ІНвеСтиЦІйНий КаПІтал – 
ФоНд аКЦІй» товаРиСтва З оБмеЖеНоЮ 
вІдПовІдалЬНІСтЮ «КомПаНІя З УПРавлІННя 

аКтивами «ІНвеСтиЦІйНий КаПІтал УКРаЇНа»
1. Статтю 12 викласти в такій редакції:
«12. Відомості про зберігача
Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «УКРСИБ-

БАНК».
Код за ЄДРПОУ – 09807750.
Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме – депозитарної діяльності депозитарної установи, строк 
дії ліцензії з 12.10.2013 року необмежений.

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестуван-
ня, строк дії ліцензії з 12.10.2013 року необмежений.»

Уповноважена особа 
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор  Ведринська І.В.
Особа, на яку покладено ведення 
бухгалтерського обліку, 
ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
«АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ 
КОНСУЛЬТАНТІВ», Директор Мозгова І.Є.
Уповноважена особа зберігача 
«АТ «УКРСИББАНК»  _________________



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №94, 22 травня 2017 р. 
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«маРС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРи-

Ство «маРС»;
2. Код за ЄДРПОУ 14309379
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ вул. володимирська 101
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 289-88-08 (044) 289-88-08
5. Електронна поштова адреса mars@mars.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації http://www.mars.pat.ua
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 
відомості про зміну типу акціонерного товариства

ІІ. текст повідомлення
21.04.2017 р. відбулася державна реєстрація змін до відомостей про 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС», що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та гро-
мадських формувань ( ЄДР), а саме – зміна типу з публічного на приватне, 
зміна найменування та реєстрація нової редакції статуту.Рішення про 
зміну типу з публічного на приватне, зміну найменування, затвердження 
нової редакції статуту прийнято річними загальними зборами акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» 12 квітня 2017р. 
(Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2017 від 12.04.2017 р.).Повне 
найменування акціонерного товариства до зміни – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «МАРС».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС».

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

міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова Правління  Абрамовський В. М.
(підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника) 18.05.2017

ПРиватНе  
аКЦIоНеРНе товаРиСтво 

«еКотеКСтилЬ»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКОТЕКСТИЛЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 00307230
3. Місцезнаходження 10020, м. Житомир пр-т Миру, 16
4. Міжміський код, телефон 
та факс 

(0412) 41-81-30 (0412) 41-81-30

5. Електронна поштова 
адреса 

184@comreg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітен-
том для розкриття 
інформації 

www.ztsocks.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

2. текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 

20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.) прийнято рішення про зміну типу 
акціонерного товариства. Дата державної реєстрації відповідних змін до 
відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 17.05.2017 р. Повне 
найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА». Повне найменування акціонерного товариства 
після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕКСТИЛЬ».

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. Генеральний директор Єльчищєв Денис 
Вячеславович.

ПРиватНе  
аКЦIоНеРНе товаРиСтво 

«ХаРКIвСЬКий велоСиПедНий Завод»
ПовІдомлеННя  

про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «ХаРКIвСЬКий велоСиПедНий Завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00232779
3. Місцезнаходження: 61068, м.Харкiв, пр. Московський, 118
4. Міжміський код, телефон та факс (057)732-20-82 (057)732-23-97
5. Електронна поштова адреса account@vz.usi.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://sites.google.com/site/
zavodvelo/ 

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

ІІ. текст повідомлення
18.05.2017 р. вiдбулася державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ 
ЗАВОД», що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, 
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань (далi – ЄДР), а саме 
– змiна типу з публiчного на приватне, змiна найменування та реєстрацiя 
нової редакцiї статуту. 

Рiшення про змiну типу з публiчного на приватне, змiну найменування, 
затвердження нової редакцiї статуту прийнято рiчними загальними збора-
ми акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ 
ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАВОД IМ. Г.I.ПЕТРОВСЬКОГО» 26.04.2017 р. (Протокол 
№1/2017 вiд 26.04.2017р.). Повне найменування акцiонерного товариства 
до змiни – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ ВЕЛО-
СИПЕДНИЙ ЗАВОД IМ. Г.I.ПЕТРОВСЬКОГО». Повне найменування 
акцiонерного товариства пiсля змiни – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ХАРКIВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАВОД».

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Директор ____________ К.Ф. Сало, 18.05.2017 р.

ПРиватНе  
аКЦІоНеРНе товаРиСтво 

«ЖитомиРСЬКе автотРаНСПоРтНе 
ПІдПРиЄмСтво 11854»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
«Житомирське автотранспортне підприємство 11854»

1.2 Організаційно-правова форма емітента – Приватне акціонерне то-
вариство.

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 03116625
1.4 Місцезнаходження емітента – 10025 м. Житомир, Корольова, 158
1.5 Міжміський код,телефон та факс емітента – 0412 33 50 02
1.6 Електронна поштова адреса емітента – b.atp11854@mail.ru
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://atp11854.constanta.dp.ua
1.8. Вид особливої інформації – Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства
2. текст повідолмення

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного 
товариства «Житомирське автотранспортне підприємство 11854» (Про-
токол Зборів №21 від 31.03.2017 р.) змiнено тип товариства з публiчного 
на приватне акцiонерне товариство. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних 
змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному держав-
ному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських 
формувань: 05.04.2017. 

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне 
акцiонерне товариство «Житомирське автотранспортне підприємство 
11854». 

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне 
акцiонерне товариство «Житомирське автотранспортне підприємство 
11854». 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства.

Директор Шкорботун Олександр Павлович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «СУмСЬКе маШиНоБУдIвНе 
НаУКово-виРоБНиЧе оБ'ЄдНаННя».

2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: snpo@frunze.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.frunze.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. текст повідомлення

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО» (далі - Товари-
ство) від 17.05.2017р., протокол №17/05-2017, обрано Головою Наглядової 
ради Товариства – Овденко Галину Володимирівну - представника акціонера 
- компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS 
LIMITED) (фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних да-
них). Посадова особа володіє 0,0000014% акцій у статутному капіталі Товари-
ства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. Попередня посада – Голова Наглядової ради Товариства. Термін по-
вноважень – до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, за-
міни представника або переобрання за рішенням Наглядової ради.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 17.05.2017р., про-
токол №17/05-2017, обрано Секретарем Наглядової ради Товариства – 
Пертіна Олексія Володимировича - представника акціонера - компанії 
«СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (фі-
зична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Поса-
дова особа не володіє акціями Товариства. Посадова особа не має непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередня 
посада – Секретар Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – до 
наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, заміни пред-
ставника або переобрання за рішенням Наглядової ради.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Генеральний директор Цимбал о.Ю.  18.05.2017р.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«КоРСУНЬ-ШевЧеНКIвСЬКе 

ХлIБоПРиймалЬНе ПIдПРиЄмСтво»
У зв’язку з технічною помилкою в Повідомленні від 19.04.2017 року 

про виникнення особливої інформації про емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКЕ 
ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»,Код за ЄДРПОУ: 00952597, 
Місцезнаходження: 19400, Черкаська обл. м.Корсунь-Шевченкiвський, 
пр.Промисловий,6, яке опубліковане в виданні «Відомості НКЦПФР» 
№ 76 від 21.04.2017 року слід читати:

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, протокол 
№1/17 вiд 19.04.2017 року, у зв’язку з припиненням повноважень 
членiв наглядової ради припиненi повноваження: 

Голова наглядової ради - Бобов Роман Геннадiйович, згоди поса-
дової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отри-
мано, володiє часткою в статутному капiталi 22,3451%, 581049,50грн. 
Перебував на посадi з 18.04.2014р., по 19.04.2017р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член наглядової 
ради - Савченко Михайло Миколайович, згоди посадової особи на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє 
часткою в статутному капiталi 0,1495%, 3887,25грн. Перебував на 
посадi з 18.04.2014р., по 19.04.2017р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення наглядової 
ради Товариства, протокол б/н вiд 19.04.2017 року, щодо обрання го-
лови наглядової ради обрано: Голова наглядової ради - Бобов Роман 
Геннадiйович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 
22,3451%, 581049,50грн. Попередньо займав посади: ПрАТ «Корсунь-
Шевченкiвське хлiбоприймальне пiдприємство», менеджер з поста-
чання, член Наглядової ради ПрАТ «Корсунь-Шевченкiвське ХПП».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Особа обрана на посаду термiном на 3 роки. 3.Підпис: Особа, зазна-
чена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-
відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством: Голова правління Полiщук т.в.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво «вІННиЦяоБлеНеРГо»
2. Код за ЄДРПОУ: 00130694
3. Місцезнаходження: 21050 м. вінниця вул. магістратська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432)52-50-59 (0432)52-50-11
5. Електронна поштова адреса: kanc@voe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.voe.com.ua
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 
На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 

18.05.2017 р. (протокол №18/05/2017 від 18.05.2017 р.):
- обрано Голову Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - Бой-

ко Ігоря Івановича. Строк на який обрано особу - відповідно до Статуту 
Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕР-
ГО». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2004 
року по 20.11.2015 рік - Представництво «Energy Standard Group S.A.», 
радник; з 23.11.2015 року по теперішній час - ТОВ «Енергетичний стан-
дарт (Україна)», радник Генерального директора з енергетичних питань. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 0,000032%. Є представ-
ником акціонера Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» 
(GARENSIA ENTERPRISES LIMITED). Згоди на розкриття паспортних да-
них не отримано.

III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 

2.
Генеральний директор Поліщук а.л.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 19.05.2017 р.

(дата) 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ФІРма «БевеРС»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента – приватне акціонерне товари-
ство «Фірма «БЕВЕРС» 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 00222166
3. Місцезнаходження емітента – Україна, Житомирська область, 

м. Бердичів, вул. Максима Залізняка, 12, 133300
4. Міжміський код, телефон та факс емітента – (04143) 22047, 

22293
5.Електронна поштова адреса емітента – bevers@brd.zt.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації – http://bevers-berdichev.pat.ua
7. Вид особливої інформації – зміна типу акціонерного товари-

ства
ІІ. текст повідомлення

Дата прийняття рішення 20.04.2017 року. Протокол №22.
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв від-

повідне рішення – Чергові загальні збори акціонерів Публічного ак-
ціонерного товариства «Фірма «Беверс».

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в ЄДР – 17.05.2017 року.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни – Пу-
блічне акціонерне товариство «Фірма «Беверс». 

Повне найменування акціонерного товариства після зміни – 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Фірма «Беверс».

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Голова правління  Стецюк а.в.
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ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ХаРКIвСЬКий велоСиПедНий Завод»

ПовІдомлеННя 
 про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-

РиСтво «ХаРКIвСЬКий велоСиПедНий Завод»
2. Код за ЄДРПОУ 00232779
3. Місцезнаходження: 61068, м.Харкiв, пр.Московський, 118
4. Міжміський код, телефон та факс (057)732-20-82 (057)732-23-97
5. Електронна поштова адреса account@vz.usi.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації https://sites.google.com/site/
zavodvelo/ 

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Згiдно протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ «ХВЗ» №01/05 вiд 

18.05.2017 р. у зв’язку зi змiною структури виконавчого органу припине-
но повноваження Голови Правлiння ПАТ «ХВЗ» Сало Костянтина Федо-
ровича. Особа перебувала на посадi з 11.09.2016 р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою 
в статутному капiталi.

Згiдно протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ «ХВЗ» №01/05 вiд 
18.05.2017 р. Сало Костянтина Федоровича обрано директором 
ПрАТ «ХВЗ» та призначено його на посаду директора ПрАТ «ХВЗ» з 
19 травня 2017р. термiном на п’ять рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом своєї дiяльностi: Голова Правлiння ПАТ «ХВЗ», началь-
ник цеху ПАТ «ХЗТД». Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Освiта: вища. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не 
володiє часткою в статутному капiталi.

У зв’язку зi змiною типа Товариства з публiчного на приватне, 
засiданням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Харкiвський вело-
сипедний завод iм.Г.I.Петровського» вiд 26.04.2017р. (протокол 
№  1/2017 вiд 26.04.2017р.) було обрано новий склад Наглядової ради 
термiном на три роки. Протоколом засiдання Наглядової ради 
ПрАТ «Харкiвський велосипедний завод» №01/05 вiд 18.05.2017р. Голо-
вою наглядової ради обрано Савича Василя Миколайовича. У статутно-
му капiталi емiтента володiє 428519 акцiями або 9,94%. Перебував на 
данiй посадi протягом трьох рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом своєї дiяльностi: Директор ППТФ «ЮСI». Загальний стаж ро-
боти - 35 рокiв. Освiта: вища. Посадову особу обрано на термiн 
вiдповiдно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

директор ____________ К.Ф. Сало,  18.05.2017 р.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«одеСтеПлоКомУНеНеРГо»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
емітента цінних паперів

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код 
та телефон емітента

Публічне акціонерне 
товариство «Одестепло-
комуненерго»,
03350516
65101, Україна, м.Одеса, 
вул.. Варненська,27
048-235-77-83

2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

22.04.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію

otke.in.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи 
- підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

АУДИТОРСЬКО 
- КОНСАЛТИНГОВА 
ФІРМА «ГРАНТЬЕ»
у вигляді ТОВ, 21026423

5. Інформація про загальні збори 29.04.2017р.
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за 
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось, про це зазначається
Опис Рішення про виплату 

дівідентів не прийма-
лось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(емітентом заповнюється та публікується одна  

з нижченаведених форм)
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта ма-

лого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 36900 36957
Основні засоби (за залишковою вартістю) 209 209
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Виробничі запаси 279 279
Сумарна дебіторська заборгованість 36412 36468
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 1
Власний капітал 0 0
Статутний капітал 350 350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -38093 -38012
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2303 2303
Поточні зобов’язання і забезпечення 72500 72474
Чистий прибуток (збиток) -81 -106

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«РоССава»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РОССАВА». 2.Код за ЄДРПОУ:13938877. 3.Місцезнаходження: 
вул.Комарова, 14-А, м.Полтава, 36008. 4.Міжміський код, телефон та 
факс: (0532)61-16-37, 59-87-26. 5.Електронна поштова адреса: rossava@
rossava.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: www.rossava.com.ua. 7.Вид 
особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

II. Текст повідомлення. 19.05.2017 наглядова рада ПрАТ «РОССАВА» 
(протокол №1 вiд 19.05.2017) призначила Старишко Наталiю Василiвну на 
посаду директора товариства з 19.05.2017 строком на 3 роки. Пiдстава-
внесення змiн до ЄДР в зв'язку зi змiною типу, найменування акцiонерного 
товариства, затвердження нової редакцiї статуту. Старишко Н.В. володiє 
часткою в СК 0.0003%, письмової згоди на розкриття паспортних даних не 
надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Iншi посади, якi Старишко Н.В. обiймала протягом останнiх п'яти 
рокiв: заступник директора з комерцiйних питань, виконуюча обов'язки ди-
ректора, директор.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. директор Прат «РоССава» Стариш-
ко  Н.в. 19.05.2017 

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«аГРоБУд-1»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
Загальні відомості. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОБУД-1». Місцезнаходження: 01042, м.Київ, 
вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 4/6. Код за ЄДРПОУ: 31925372. Міжміський код 
та телефон, факс (044) 528-35-16. Електронна поштова адреса: akuchin@
ifl.com.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://www.agrobud1.com.ua/. 
Вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонерного товари-
ства. 

Текст повідомлення. Дата прийняття рішення та найменування упо-
вноваженого органу емітента, що прийняв рішення про зміну типу акціо-
нерного товариства: 21.04.2017р. черговими загальними зборами акціо-
нерів Публічного акціонерного товариства «Агробуд-1» (далі - Товариство) 
було прийнято рішення про зміну типу та найменування Товариства. Дата 
державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, 
що містяться в ЄДР: 16.05.2017р. Повне найменування акціонерного това-
риства до зміни: Публiчне акцiонерне товариство «Агробуд-1». Повне на-
йменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акцiонерне 
товариство «Агробуд-1». 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Найменування посади: Генеральний директор Кучин 
андрій володимирович (підпис) М.П. 19.05.2017 р. 
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«аРЦиЗЬКе ХлІБоПРиймалЬНе 

ПІдПРиЄмСтво»
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 ТОВАРИ-
СТВО «АРЦИЗЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955236
3. Місцезнаходження: 68400, Одеська обл., місто Арциз, вул. Європей-

ська, буд. 44;
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4845) 3-13-78 / той самий
5. Електронна поштова адреса: arciz@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: arziz-hpp.com.ua
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: 
Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
1. Рішення про схвалення значного правочину шляхом надання згоди 

на його вчинення, прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного 
товариства «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» «17» травня 
2017  року. Предметом правочину є укладення договору підряду. Ринкова 
вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно 
до законодавства, становить 1 431 732,89 гривень. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності становить 
14 099 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності становить 10,15 відсотків. Додаткові 
критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені зако-
нодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

2. Рішення про схвалення значного правочину шляхом надання згоди 
на його вчинення, прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного 
товариства «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» «17» травня 
2017 року. Предметом правочину є укладення договору підряду. Ринкова 
вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно 
до законодавства, становить 2 071 000,00 гривень. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності становить 
14 099 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності становить 14,68 відсотків. Додаткові 
критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені зако-
нодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

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

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

директор  ГРиЩеНКо валеНтиНа дмитРІвНа

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«НПК-ХолдІНГ»

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 това-

РиСтво «НПК-ХолдІНГ».
2. Код за ЄДРПОУ – 22624304.
3. Місцезнаходження – 61023, Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, 84.
4. Міжміський код, телефон та факс – (057) 731-44-03.
5. Електронна поштова адреса – 22624304@sodruzhestvo.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.npk.net.ua.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів – Відомості 
про прийняття рішення про виплату дивідендів.

II. текст повідомлення
відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ 
з/п

дата 
вчинення 

дії

Розмір дивідендів, 
що підлягають 

виплаті, грн

Строк 
виплати 

дивідендів

Спосіб виплати 
дивідендів

1 2 3 4 5
1 18.05.2017 1973720.00 02.06.2017 - 

07.10.2017
через депозитар-

ну систему
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення 
про виплату дивiдендiв - 07.04.2017 року;
дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв  - 
02.06.2017 року;
розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загаль-
них зборiв (грн) – 1 973 720,00 гривень;
строк виплати дивiдендiв - до 07.10.2017 року;
спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему та/або безпосе-
редньо акцiонерам) - через депозитарну систему;
порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному 
обсязi буде здiйснена акцiонерам, що ввiйдуть до перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв станом на 02.06.2017 року виходячи 
з розмiру дивiдендiв на одну просту акцiю АТ «НПК-ХОЛДIНГ» у розмiрi 
0,19 (нуль гривень дев’ятнадцять копiйок) гривень пропорцiйно кiлькостi 
акцiй, що належать акцiонеру на дату складання 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. Голова правління
ат «НПК-ХолдІНГ» __________  І.в. ялдін
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 м. П.  19.05.2017
  (дата)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ХолдиНГова КомПаНІя «еКо-дІм»

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»; Ідентифікаційний код за ЄдРПоУ 
емітента: 05393518; місцезнаходження емітента: 79024, м. Львів, 
вул. Бескидська, 44; Номер телефону керівника емітента: 0322249474; 
факс: 0322249288; електронна поштова адреса: eko-dim@emitent.net.ua; 
адреса сторінки в мережі Інтернет: eko-dim.ua; вид інформації: Відо-
мості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів 

Наглядовою радою ПрАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (протокол 
№18/05/17 від 18.05.2017р.) прийнято рішення про надання згоди на вчи-
нення ПрАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (далі - Товариство) значно-
го правочину, предметом якого є надання в іпотеку майна Товариства. 
Вартiсть правочину — 30092307,0 гривень (тридцять мільйонів дев'яносто 
дві тисячі триста сім грн. 00 коп.). Вартiсть активiв Товариства за даними 
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 282273000,0 гривень. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв Товариства: 10,66%. Додаткові 
критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не перед-
бачені законодавством, статутом Товариства не визначені. 

Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством: Голова Правління артемович І.в.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента : ПРиват-

Не аКЦІоНеРНе товаРиСтво «домоБУдІвНий 
КомБІНат»

2.Код за ЄДРПОУ : 01269394
3.Місцезнаходження : 29000, м. Хмельницький, Володимирська, 109
4.Міжміський код, телефон та факс: (0382) 699505, 699505
5.Електронна поштова адреса: dsk@emitent.km.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: dsk.km.ua
7.Вид особливої інформації – відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
ІІ.текст повідомлення: Загальними зборами акціонерів товариства 

від 26.04.2017р. (Протокол № 23 від 26.04.2017р.) прийнято рішення: Змі-
нити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ. Повне 
найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне то-
вариство «Домобудівний комбінат». Повне найменування акціонерного 
товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство «Домобудівний 
комбінат».Скорочене найменування акціонерного товариства після змі-
ни : ПрАТ «ДБК». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей 
про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 17.05.2017р.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством

2. Голова правління Курятник анатолiй вiкторович 17.05.2017
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «аГРоФІР-
ма «ПРовеСІНЬ» (надалі ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» або Товари-
ство), ідентифікаційний код 00854400, юридична адреса: 79067, м. Львів, 
вул.  Тракт Глинянський, 152, повідомляє, що 30 червня 2017 року о 10.00 
год. за адресою: 79067, м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 152, в приміщенні 
актового залу ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» (другий поверх адміністративно-
го будинку) відбудуться річні загальні збори акціонерів товариства. Реє-
страція акціонерів та їхніх представників для участі у зборах проводитиметься 
30 червня 2017 року з 08.30 год. до 09.30 год. відповідно до переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 
24.00 23 червня 2017 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право 
представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з 
вимогами чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитися з матеріа-
лами зборів з понеділка по п’ятницю з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва: 
13.00-14.00 год.) за адресою: м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 152, 
ПрАТ «Агро фірма «Провесінь». Відповідальна за ознайомлення з матеріала-
ми зборів особа – начальник відділу кадрів Товариства Савлук Н.М.

Також акціонери можуть ознайомитися з інформацією з проектамти 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на 
веб-сайті Товариства: http://www.provesin.bfg.lviv.ua/

Порядок денний річних загальних зборів
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: голови, се-

кретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності Това-

риства у 2016 році та рішень Правління, прийнятих у 2016 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та рішень Правління Товариства.

4. Розгляд та затвердження аудиторського висновку щодо фінансової 
звітності ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» за 2016 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи у 2016 році. 
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік, 

погодження отримання кредиту.
основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 31218 23892
Основні засоби 7408 8821
Довгострокові фінансові інвестиції 20 20
Запаси 3109 2783
Сумарна дебіторська заборгованість 6370 9125
Грошові кошти та їх еквіваленти 117 439
Нерозподілений прибуток -5130 -1459
Власний капітал 1097 1097
Статутний капітал 8533 8533
Довгострокові зобов'язання 9016 8165
Поточні зобов'язання 15710 7556
Чистий прибуток (збиток) -4659 -4253
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

--------- -----------

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

----------- --------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 69 58

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Емітент – ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 

«БаНК «УКРаЇНСЬКий КаПІтал»; код ЄДРПОУ 22868414, 
місцезнаходження: 03062 м. Київ, пр-т Перемоги, 67; тел./факс  
(044) 205-37-26, електронна поштова адреса: offіce@buc.com.ua; Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: www.ukrcapital.com.ua 

відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
18 травня 2017 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІ-

ТАЛ», надалі – Банк, (протокол № 56) прийняті рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2016 рік, 
порядок та строк їх виплати, а саме: - дата прийняття Загальними зборами 
акціонерів Банку рішення про виплату дивідендів -24.04.2017р.; - дата складен-
ня переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 12 червня 2017 р.; 
- розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Загальних 
зборів - 2227740,50 грн.; - строк виплати дивідендів - з 20 липня 2017 року по 
20 жовтня 2017 року включно; - спосіб та порядок виплати дивідендів: виплати-
ти всю суму дивідендів 2227740,50 гривень, в грошовій формі, в повному об-
сязі, з врахуванням вимог законодавства щодо пропорційності розподілу чи-
стого прибутку пропорційно частці кожного акціонера, безпосередньо 
акціонерам банку з розрахунку 0,01993 грн. на одну просту акцію;

Виплату дивідендів здійснити наступним чином:
Акціонерам – клієнтам Банку, які мають поточні або поточні (карткові) 

рахунки відкриті в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - шляхом пере-
рахування суми дивідендів на відповідний рахунок.

Акціонерам - фізичним особам, які не є клієнтами Банку - грошовими 
коштами через касу Банку за його місцезнаходженням (м. Київ, пр-т Пере-
моги, 67; час роботи: з 9.00 до 17.00 без перерви, фізичні особи повинні 
мати при собі паспорт та ідентифікаційний код), виплата дивідендів - та-
кож може бути здійснена шляхом перерахуванням коштів на банківські 
рахунки або поштові відділення відповідно до реквізитів зазначених в по-
даних ними письмових заявах про перерахування дивідендів. 

Банк виступає по відношенню до акціонерів - фізичних осіб податко-
вим агентом, у зв’язку з чим з суми нарахованих дивідендів перед випла-
тою акціонеру, Банком утримується належна сума податків.

Акціонерам - юридичним особам, які не є клієнтами Банку, виплату здійсни-
ти шляхом перерахування суми дивідендів на поточний рахунок акціонера, за-
значений у його банківських реквізитах, які вказані у заяві про перерахування 
дивідендів. Заява повинна бути підписана уповноваженою особою юридичної 
особи-акціонера та скріплена печаткою (за наявності). До заяви про перераху-
вання дивідендів додаються Витяг з Державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань і належним чином засвід-
чені копії наступних документів: довідка з ЄДРПОУ, довідка банку про відкриття 
рахунку юридичній особі, документ, що підтверджує статус платника податків. 

Акціонери - юридичні особи, які є нерезидентами України, додатково до 
заяви надають (за необхідності) довідку про підтвердження свого статусу по-
даткового резидента в країні реєстрації (документи, складені на іноземній мові, 
мають бути переведені на українську мову та легалізовані). У випадку відсут-
ності даної довідки, отриманий нерезидентами дохід підлягає оподаткуванню 
на території України за ставкою згідно вимог Податкового кодексу України.

Заяви про перерахування дивідендів надсилаються на ім’я Голови 
Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Тіхомірова О.В., за 
адресою: 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 67.

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

Голова Правління Пат «БаНК «УКРаЇНСЬКий КаПІтал» тіхомі-
ров о.в. 19.05.2017 р.

Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації. I. Загальні ві-
домості. 1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIо НеР-
Не товаРиСтво «таРаЩа Плем СIлЬ РиБ ГоСП». 2. Код за 
ЄдРПоУ:30228338. 3. місцезнаходження: 09500, Київська обл.,м.  Та-
раща, вул. Піонерська, 44-А. 4. міжміський код, телефон та факс: 
(8266) 5-15-34 (т/ф). 5. електронна поштова адреса: pochta@tpsr.
pat.ua. 6. адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації tpsr.pat.ua. 7. 
вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента. II. 
текст повідомлення. Назва уповноваженого органу емітента, який 
прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: наглядова рада. 
Дата прийняття рішення – 18.05.2017р. Зміст такого рішення із зазна-
ченням підстав: Звільнення директора та обрання нової особи на 
цю посаду на підставі п.8 ч.2 ст.52 ЗУ «Про акціонерні товари-
ства», пп.8 п.3,2 розд.3 Положення «Про Наглядову раду Прат 

«таРаЩаПлемСIлЬРиБГоСП». Всі особи, зазначені в цій інформа-
ції, не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
та не дали згоди на розкриття паспортних даних. У зв`язку з прийня-
тим рішенням виникла така інформація: 1. Звільнено: директор – 
василенко олександр васильович. Розмiр пакета акцiй емiтента, 
якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0%. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: з 06.03.2017. 2. обрано: директор – Кулик 
олександр вікторович. Строк, на який призначено (обрано) осо-
бу – до припинення повноважень. Розмір пакета акцій емітента, якi 
належать цій особі - 66,5311 %. Iншi посади, якi обіймала ця особа 
протягом останніх п'яти років: приватний підприємець. III. Підпис. 
1.  особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади: 
Директор Василенко Олександр Васильович 18.05.2017 р.

ПРиватНе аКЦIо НеР Не товаРиСтво
«таРаЩа Плем СIлЬ РиБ ГоСП»
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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 ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво 
"НововодолаЗЬКий 
молоКоЗавод"

2. Код за ЄДРПОУ 00447480
3. Місцезнаходження 63200 смт. Нова Водолага Новово-

долазького району Харківської 
області Пролетарська 28

4. Міжміський код, телефон та факс +30574046153 +30574046153
5. Електронна поштова адреса info@arbitrium.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Публічне акціонерне товариство «Нововодолазький молокозавод» по-

відомляє, що згідно наказу №28-к від 17.05.2017року на посаду головного 
підприємства товариства з 18.05.2017року призначено Поліщук Світлану 
Борисівну. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 
Особа не володіє акціямі Товариства. Особа на має непогашеної судимос-
ті за корисливі злочини. На посаду головним бухгалтером призначено без-
строково. За останні пять років особа посідала наступні посади: ТОВ «Із-
мір» головним бухгалтером, ТОВ «Мошурівський консервний завод» 
головним бухгалтером, ПАТ «Каравай» головним бухгалтером, 
ПрАТ  «Хлібзавод «Салтівський» головним бухгалтером

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 Кость С.Ю.
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.05.17
(дата)

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 то-
ваРиСтво "авIаКомПаНIя 
КоНСтаНта"

2. Код за ЄДРПОУ 20508143
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна, буд.4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

061-721-43-23 061-787-33-67

5. Електронна поштова адреса tklymenko@constantaairlines.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

constantaairlines.com

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

II. текст повідомлення
17.05.2017р. Наглядовою радою ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» було 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авiакомпанiя 
Константа» значного правочину, предметом якого є надання товариству 
поворотної фiнансової допомоги. Вартiсть правочину - 43000 доларiв 
США (сорок три тисячi доларiв США), що станом на 17.05.2017р.за курсом 
Нацiонального банку України є еквiвалентом 1136636,2грн. (один мiльйон 
сто тридцять шiсть тисяч шiстсот тридцять шiсть ) гривень 20коп. Вартiсть 
активiв ПрАТ « Авiакомпанiя Константа» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 4665000,00 грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв ПрАТ « Авiакомпанiя Константа «: 24,37%.

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 Таланов Андрiй Олексiйович
Генеральний директор (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.05.2017

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «леБедиН-
СЬКе ХлІБоПРиймалЬНе ПІдПРиЄмСтво»

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 ТОВАРИ-
СТВО «ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955986
3. Місцезнаходження: 42200, Сумська обл., місто Лебедин, вул. Заліз-

нична, буд. 46;
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (5445) 2-19-90 / 0 (5445) 2-18-78
5. Електронна поштова адреса: lebedin@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: lebedyn-hpp.com.ua
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: 

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято 
наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Лебединське хлі-
боприймальне підприємство» «18» травня 2017 року. Предметом правочи-
ну є підписання форми сертифікату приєднання до договору про надання 
послуг з овердрафту. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом пра-
вочину, визначена відповідно до законодавства, становить 4 490 965,82 гри-
вень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності становить 19 387 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності становить 23,16 відсотків. 
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбаче-
ні законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правління  тРемПолеЦЬ олеКСаНдР ІваНовиЧ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «Завод 
«аРтемЗваРЮваННя» (код за ЄДРПОУ – 22860631). Місцезна-
ходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) –  
(044) 483-12-78. Електронна поштова адреса – artemsvarka@artem.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://artemsvarka.com.ua. Вид особли-
вої інформації – відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.

2. текст повідомлення
Рішення про виплату дивідендів прийнято загальними зборами 

21.04.17р. Розмір дивідендів – 1123404,88 грн. Дата складання переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів – 06.06.2017р. Строк випла-
ти дивідендів – з 26.06.2017р. по 20.10.2017р. Дивіденди виплачуються 
через депозитарну систему України.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова правління Устян а.а., 18.05.17р.

оГолоШеННя
про встановлення відсоткової ставки за облігаціями  

Пат «алЬФа-БаНК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 

23494714, адреса: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) повідомляє про 

встановлення відсоткової ставки за облігаціями ПАТ «АЛЬФА-БАНК» серії 
K на 9-10 відсоткові періоди у розмірі 16,5% (шістнадцять цілих п’ять деся-
тих відсотка) річних.

Правління Пат «алЬФа-БаНК»

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «алЬФа-БаНК» 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №94, 22 травня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

56

1. ПАТ АБ УКРГАЗБАНК 48
2. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 33
3. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 55
4. ТОВ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ 31
5. ПАТ АГРОБУД-1 52
6. ПРАТ АГРОФІРМА ПРОВІСЕНЬ 54
7. ПАТ АЛЬФА-БАНК 55
8. ПРАТ АРЦИЗЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 53
9. ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ 54
10. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 30
11. ПРАТ БЕРДЯНСЬКБУД 34
12. ПРАТ БЕРДЯНСЬКБУД 34
13. ПРАТ БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 35
14. ПАТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО 51
15. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 34
16. ПАТ ВСЕСВІТ 40
17. ПАТ ВТОРИННІ РЕСУРСИ 46
18. ПРАТ ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 45
19. ПРАТ ДІПРОЗАВОДТРАНС 39
20. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 36
21. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 37
22. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 39
23. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ 53
24. ПАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №3 47
25. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ 47
26. ПРАТ ЕКОТЕКСТИЛЬ 50
27. ПРАТ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ 33
28. ПРАТ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ 33
29. ПРАТ ЕФЕКТ 45
30. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 36
31. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11854 50
32. ПАТ ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» 55
33. ПАТ ЗАВОД «МАЯК» 31
34. ПАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 42
35. ПРАТ ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА 38
36. ЗНПІФ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
49

37. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ОБЛІГАЦІЙНИЙ»
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

32

38. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ»
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

49

39. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ДИНАМІЧНИЙ»
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

49

40. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

49

41. ТОВ І.С. ІНВЕСТ 44
42. ПРАТ ІНПРОЕКТСЕРВІС 30
43. ПАТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 56
44. ПРАТ ІСТА-ЦЕНТР 44
45. ПАТ КАПУСТИНСЬКИЙ ГРАНІТ 36

46. ПАТ КАПУСТИНСЬКИЙ ГРАНІТ 38
47. ПАТ КБ «ЦЕНТР» 31
48. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 39
49. ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХПП 51
50. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 55
51. ПРАТ ЛІТ 29
52. ПРАТ ЛІТ 32
53. ПАТ ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» 35
54. ПАТ ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» 35
55. ПРАТ МАРС 50
56. ПРАТ НІКСТРОМ 35
57. ПАТ НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 55
58. ПРАТ НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 41
59. ПРАТ НПК-ХОЛДІНГ 53
60. ПАТ ОДЕСТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 52
61. ПАТ ОДЯГ 43
62. ПРАТ ОЙЛСЕРВІС 34
63. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ «КИЇВПРОПАНГАЗ» 33
64. ПРАТ ПОЛІІНВЕСТ 28
65. ПРАТ ПОЛІІНВЕСТ 29
66. ПАТ РЕГІОН-БАНК 37
67. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3 34
68. ПРАТ РОССАВА 45
69. ПРАТ РОССАВА 52
70. ПАТ СА «МЕРКУРІЙ» 40
71. ПАТ СК «МИР» 42
72. ТОВ СК-АГРО 40
73. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША» 42
74. ПАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» 29
75. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ
51

76. ПРАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 45
77. ПРАТ ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП 54
78. АТ ТАСКОМБАНК 43
79. ПРАТ ТП ФОРТ 41
80. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 42
81. ПАТ УКРНАФТОПРОДУКТ 48
82. ПАТ УКРСОЦБАНК 5
83. ПАТ УКРСОЦБАНК 28
84. ПАТ УКРСОЦБАНК 39
85. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 30
86. ПРАТ ФІРМА «БЕВЕРС» 51
87. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА ПФТС 48
88. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАВОД 50
89. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАВОД 52
90. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
38

91. ПРАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ ЕКО-ДІМ 53
92. КС ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 35
93. ПРАТ ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 31

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
Публічне акціонерне товариство «Інструментальний завод» (код за 

ЄДРПОУ 14314794). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельнико-
ва, 2/10. Телефон (факс) – (044) 239-90-77. Електронна поштова адреса – 
instrumentalniy@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет –  
http://instrum-zavod.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості про 
прийняття рішення про виплату дивідендів.

2. текст повідомлення
Рішення про виплату дивідендів прийнято загальними зборами 

13.04.17р. Розмір дивідендів – 24420,00 грн. Дата складання переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів – 02.06.2017р. Строк виплати 
дивідендів – з 19.06.2017р. по 13.10.2017р. Дивіденди виплачуються без-
посередньо акціонерам шляхом виплати всієї суми дивідендів в повному 
обсязі.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правління Бурсук Ю.я.,  18.05.17р.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ІНСтРУмеНталЬНий Завод»

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17094
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
19.05.2017 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


