
 
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 
"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 

2. Код за ЄДРПОУ 05424874 

3. Місцезнаходження 33013, м.Рiвне, вул.Князя Володимира, 71 

4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 69-42-59 (0362) 69-42-47 

5. Електронна поштова адреса INFO@ROE.VSEI.UA 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації www.roe.vsei.ua 

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

 

II. Текст повідомлення 

Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - 
Товариство) вiд 08.11.2016року (протокол вiд 08.11.2016р.) надано згоду на укладення Товариством з 
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) та ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI 
IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» значного правочину, а саме: Договору про покладення боржником виконання 
обов’язку на iншу особу, у вiдповiдностi з яким на Товариство буде покладено обов’язок виконати 
зобов’язання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ 
УКРАЇНА» перед Банком за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №19-МВ/12 вiд 04 липня 2012 року 
(надалi - Кредитний договiр), а саме, зобов’язання сплатити заборгованiсть за Кредитним договором у сумi, 
що не перевищує еквiвалент  15 000 000,00 (п’ятнадцять мiльйонiв) доларiв США. Ринкова вартiсть послуг, 
що є предметом даного договору, становить 15 000 000,00 доларiв США (згiдно офiцiйного курсу НБУ 
станом на 08.11.2016 року 100 доларiв США становить 2557,0654грн.) Таким чином, вартiсть договору 
складає 383 559 810грн. Вартiсть активiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 757 502 000грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 21,82%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до 
значного правочину не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi. 

 
Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - 
Товариство) вiд 08.11.2016року (протокол вiд 08.11.2016р.) надано згоду на укладення Товариством з 
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) значного правочину, а 
саме: Договору поруки, у вiдповiдностi з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання ПАТ 
«ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (надалi – Боржник) у повному обсязi зобов’язань за Договором про 
вiдкриття кредитної лiнiї (надалi – Кредитний договiр), згiдно з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику 
вiдновлювану   мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах: 
- лiмiт кредитної лiнiї – еквiвалентний сумi, що не перевищує  9 000 000,00 (дев’ять мiльйонiв) доларiв 
США, з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро; 
- строк дiї кредитної лiнiї – не бiльше нiж по «01» лютого 2021 року (включно); 
- надання кредиту у межах кредитної лiнiї – на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття 
кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка  не перевищуватиме розмiр 
лiмiту кредитної лiнiї; 
- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять 
вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не 
перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та у 
розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в 
євро.  



Ринкова вартiсть послуг, що є предметом даного договору, становить   9 000 000,00 (дев’ять мiльйонiв) 
доларiв США (згiдно офiцiйного курсу НБУ станом на 08.11.2016 року 100 доларiв США становить 
2557,0654грн.) Таким чином, вартiсть договору  складає  230 135 886грн.  
Вартiсть активiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 757 502 000грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
складає 13,09%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 
законодавством, статутом Товариства не визначенi. 
 
Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - 
Товариство) вiд 08.11.2016року (протокол вiд 08.11.2016р.) надано згоду на укладення Товариством з 
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) значного правочину, а 
саме: Договору поруки, у вiдповiдностi з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання 
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ» (надалi – Боржник) Договору поруки, у вiдповiдностi з яким Товариство поручиться перед 
Банком за виконання Боржником у повному обсязi зобов’язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї 
№07-МВ/12 вiд 24.01.2012 р. (надалi – Кредитний договiр), згiдно з умовами якого Банк вiдкрив Боржнику 
вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах: 
- лiмiт кредитної лiнiї – еквiвалентний сумi, що не перевищує  8 000 000,00 (вiсiм мiльйонiв) доларiв США, 
з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;  
- строк дiї кредитної лiнiї – не бiльше нiж по «01» грудня 2018 року (включно); 
- надання кредиту у межах кредитної лiнiї – на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття 
кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй  сумi, яка  не перевищуватиме розмiр 
лiмiту кредитної лiнiї; 
- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) 
рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не перевищує 30% 
(тридцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та у розмiрi, що не 
перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.  
Ринкова вартiсть послуг, що є предметом даного договору, становить  8 000 000,00 (вiсiм мiльйонiв) 
доларiв США (згiдно офiцiйного курсу НБУ станом на 08.11.2016 року 100 доларiв США становить 
2557,0654грн.) Таким чином, вартiсть  договору  складає 204 565 232грн.  
Вартiсть активiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 757 502 000грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
складає 11,64%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 
законодавством, статутом Товариства   не визначенi. 
 

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        
Невмержицький Сергiй Миколайович 

Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
09.11.2016 

(дата) 
 


