
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, 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 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) вiд 15.09.2016року (протокол вiд 
15.09.2016р.) надано згоду на укладення Товариством з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) 
значного правочину, а саме: Договору про вiдкриття кредитної лiнiї, у вiдповiдностi з яким Банк 
вiдкриє Товариству вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах: 
- лiмiт кредитної лiнiї – еквiвалентний сумi, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять 
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. Згаданi додатковi угоди про надання траншiв у 
межах кредитної лiнiї укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства; 
- 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 15 000 000,00 доларiв США 
(згiдно офiцiйного курсу НБУ станом на 15.09.2016 року 100 доларiв США становить 
2632,9976грн.) Таким чином, вартiсть договору складає 394 949 640грн. 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 звiтностi складає 
22,47%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 81 445 052 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах становить 74 820 251 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 71596648 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 192 шт. Додатковi критерiї для 



вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом 
Товариства не визначенi. 
 
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) вiд 15.09.2016року (протокол вiд 
15.09.2016р.) 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 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за виконання ПАТ 
«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» у повному обсязi зобов’язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї, 
згiдно з умовами якого ПАТ "АЛЬФА-БАНК" вiдкриє ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» вiдновлювану 
мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах: 
- лiмiт кредитної лiнiї – еквiвалентний сумi, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять 
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. Згаданi додатковi угоди про надання траншiв у 
межах кредитної лiнiї укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства; 
- 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 15 000 000,00 доларiв США 
(згiдно офiцiйного курсу НБУ станом на 15.09.2016 року 100 доларiв США становить 
2632,9976грн.) Таким чином, вартiсть договору складає 394 949 640грн. 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 22,47%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 81 445 052 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах, становить 74 820 
251 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 71596648 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 192 шт. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, 
статутом Товариства не визначенi. 

 
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) вiд 15.09.2016 року (протокол вiд 
15.09.2016р.) 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 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за виконання ПАТ 
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» у повному обсязi зобов’язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї, 
згiдно з умовами якого ПАТ "АЛЬФА-БАНК" вiдкриє ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» вiдновлювану 
мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах: 
- лiмiт кредитної лiнiї – еквiвалентний сумi, що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шiсть 
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. Згаданi додатковi угоди про надання траншiв у 



межах кредитної лiнiї укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства; 
- 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 26 000 000,00 доларiв США 
(згiдно офiцiйного курсу НБУ станом на 15.09.2016 року 100 доларiв США становить 
2632,9976грн.) Таким чином, вартiсть договору складає 684 579 376грн. 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 38,95 вiдсоткiв. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 81 445 052 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах, 
становить 74 820 251 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 
71596648 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 192 шт. 
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.  
16.09.2016 

(дата) 
 


