Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Пахомов Руслан Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕВIЗIЙНА СЛУЖБА ДНIПРОПЕТРОВСЬКА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49000, м. Днiпро, Воскресенська,14
4. Код за ЄДРПОУ
20264089
5. Міжміський код та телефон, факс
(056) 745-97-75 (056) 745-97-70
6. Електронна поштова адреса
a.veselov@34.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

82 "Вiдомостi НКЦПФР"

30.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://34.ua/company
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

26.04.2018

2
припинено
повноваження

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

член
наглядової
радиПавлов Артем Григорович
представник
акцiонера

5

6

н/д н/д
26.04.2018 н/д

0

Зміст інформації:
26.04.2018 р. ПрАТ "ТСД" отримало вiд акцiонера: Територiальна громада мiста Днiпра (Керуючий - Департамент по роботi з активами
Днiпровської мiської ради), письмове повiдомлення (вих. № 7/10-1071 вiд 25.04.2018 р.) про замiну члена наглядової ради ПрАТ "ТСД" представника акцiонера Павлова Артема Григоровича на Турчак Альону Миколаївну. Павлов Артем Григорович був членом наглядової ради
ПрАТ "ТСД" з 01.05.2016 р. по 25.04.2018 р. включно. Повноваження Павлова А.Г. на посадi члена наглядової ради ПрАТ "ТСД" представника акцiонера припинено 25.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у Павлова А.Г. немає.

26.04.2018

призначено

член
наглядової
радипредставник
акцiонера

Турчак Альона
Миколаївна

н/д н/д
н/д

0

Зміст інформації:
26.04.2018 р. ПрАТ "ТСД" отримало вiд акцiонера: Територiальна громада мiста Днiпра (Керуючий - Департамент по роботi з активами
Днiпровської мiської ради), письмове повiдомлення (вих. № 7/10-1071 вiд 25.04.2018 р.) про замiну члена наглядової ради ПрАТ "ТСД" представника акцiонера Павлова Артема Григоровича на Турчак Альону Миколаївну. Турчак Альона Миколаївна набула повноваження члена
наглядової ради ПрАТ "ТСД" - представника акцiонера з 26.04.2018 року. Згоди на розкриття паспортних даних Турчак А.М. не надано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у Турчак А.М. немає. Турчак А.М. призначена акцiонером членом наглядової ради

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

ПрАт "ТСД" на строк до переобрання наглядової ради та/або до замiни акцiонером. Останнiх 5 рокiв Турчак А.М. обiймала наступнi посади:
директор КП "Агропроекттехбуд" Днiпропетровської обласної ради; директор ТОВ "Київська фондова компанiя"; директор КП "Оздоровчоспортивний комплекс "Метал" Днiпропетровської мiської ради; заступнгик директора департаменту по роботi з активами Днiпровської мiської
ради; заступник директора департаменту по роботi з активами Днiпровської мiської ради - начальник управлiння з питань комунальної
власностi.

