
Особлива інформація, розміщено 14.06.2017 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

01601, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 18 

4. Код за ЄДРПОУ 

21560766 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 246-58-76 (044) 246-43-78 

6. Електронна поштова адреса 

ovelichko@ukrtelecom.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.06.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 110 "Вiдомостi НКЦПФР" 14.06.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist в мережі Інтернет 14.06.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 

  

 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№ з/п Дата прийняття рішення 

Ринкова вартість майна 
або послуг, що є 

предметом правочину (тис. 
грн) 

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. 
грн) 

Співвідношення ринкової вартості 

майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 09.06.2017 261756.97019 13001245 2.013 

Зміст інформації: 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» (протокол №577 вiд 09.06.2017р.) надано згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть, а саме договору мiж ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (продавець) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» код ЄДРПОУ 14282829, 
мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андрiївська, 4 (покупець), щодо купiвлi-продажу облiгацiй внутрiшньої державної позики на загальну суму договору 80 
765,7305 тис. грн. та схвалено укладеннi ПАТ «Укртелеком» правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а саме: 
- договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №ДД-459/2017 вiд 05.05.2017р., мiж ПАТ «Укртелеком» (продавець) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 

БАНК» код ЄДРПОУ 14282829, мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андрiївська, 4 (покупець), щодо купiвлi-продажу облiгацiй внутрiшньої державної позики 
на загальну суму договору 100 992,20269 тис. грн.; 
- договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №ДД-471/2017 вiд 12.05.2017р. мiж ПАТ «Укртелеком» (продавець) та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 
БАНК» код ЄДРПОУ 14282829, мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андрiївська, 4 (покупець), щодо купiвлi-продажу облiгацiй внутрiшньої державної позики 

на загальну суму договору 79 999,037 тис. грн.  
 
Ознака заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного 

власника. Вартiсть активiв ПАТ «Укртелеком» станом на 31.12.2016р. за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi становила 13 001 245 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочинiв до вартостi активiв складає 2,013%. 

 

 


