
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

18.09.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 8 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Директор ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"    Курмаз Юрiй Павлович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 01601 м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 21560766 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (044) 235-93-10 , (044) 246-43-78 

6. Адреса електронної пошти 

 vatamanchuk@ukrtelecom.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

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

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://new.ukrtelec

om.ua/about/accoun

ting/osobliva-infor

matsiya/2019-rik/ 19.09.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 
 

Зміст інформації: 

З метою підвищення ефективності бізнес-процесів Товариства в м. Дніпро і м. Кропивницький, Наглядовою Радою ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

18.09.2019 р. прийнято рішення (протокол засідання № 743 від 18.09.2019 р.) закрити (ліквідувати) КІРОВОГРАДСЬКУ ФІЛІЮ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" (ідентифікаційний код філії 22211233, місцезнаходження філії: 25006, м. 

Кропивницький, Подільський район, вул. Гоголя, буд. 72). 

Функції, які були покладені на КІРОВОГРАДСЬКУ ФІЛІЮ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" відповідно до Положення про філію: надання 

телекомунікаційних послуг, в т.ч. послуг фіксованого місцевого, мiжмiського, міжнародного та рухомого (мобiльного зв'язку), комп'ютерного 

зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, iнших послуг мультисервiсних мереж та iнших 

телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i 

проводового радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунiкацiйних мереж, телемереж, 

мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших телекомунiкацiйних мереж; надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного 

телемовлення, ефiрного радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку телекомунiкацiйних мереж та їх 

реалiзацiя; здiйснення проектування, фiнансування, будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв 

телекомунiкацiй, житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- геодезичних робiт; надання послуг та 

виконання робiт протипожежного призначення; пiдготовка, перепiдготовка, стажування та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв фiлiї, 

надання таких послуг iншим фiзичним та юридичним особам;  монтаж, обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж 

передавання даних та комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i засобiв технiчного 

захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї. Функції, які були покладені на Кіровоградську філію ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ", передаються Дніпропетровській філії ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", у складі якої продовжать виконувати свої трудові обов'язки 

більшість працівників Кіровоградської філії ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ". 

 

 


