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Зміни до Інформації про випуск облігацій 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

 
12.3. Умови та термін обігу облігацій. 
Облігації обертаються вільно протягом всього терміну їх обігу. 
Термін обігу облігацій – 7 276 (сім тисяч двісті сімдесят шість) календарних днів (з 19 вересня 2005 року по 20 серпня 
2025 року включно). 
 
13. Порядок виплати доходу за облігаціями. 
13.1. Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями. 
Виплати процентного доходу за облігаціями здійснюються Емітентом  в національній валюті України (гривні)  через 
уповноваженого Емітентом платіжного агента - ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - за його місцезнаходженням, а у 
випадках, передбачених в цій інформації – за місцезнаходженням Емітента. 
 
Проценти за  облігаціями  виплачуються  у наступні  строки: 
Перша виплата з 19 грудня 2005 р. по 25 грудня 2005 р. 

Друга виплата з 19 березня 2006 р. по 25 березня 2006 р. 

Третя виплата з 19 червня 2006 р. по 25 червня 2006 р. 

Четверта виплата з 19 вересня 2006 р. по 25 вересня 2006 р. 

П’ята виплата з 19 грудня 2006 р. по 25 грудня 2006 р. 

Шоста виплата з 19 березня 2007 р. по 25 березня 2007 р. 

Сьома виплата з 19 червня 2007 р. по 25 червня 2007 р. 

Восьма виплата з 19 вересня 2007 р. по 25 вересня 2007 р. 

Дев’ята виплата з 19 грудня 2007 р. по 25 грудня 2007 р. 

Десята виплата з 19 березня 2008 р. по 25 березня 2008 р. 

Одинадцята виплата з 19 червня 2008 р. по 25 червня 2008 р. 

Дванадцята виплата з 19 вересня 2008 р. по 25 вересня 2008 р. 

Тринадцята виплата з 19 грудня 2008 р. по 25 грудня 2008 р. 

Чотирнадцята виплата з 19 березня 2009 р. по 25 березня 2009 р. 

П’ятнадцята виплата з 19 червня 2009 р. по 25 червня 2009 р. 

Шістнадцята виплата з 19 вересня 2009 р. по 25 вересня 2009 р. 

Сімнадцята виплата з 19 грудня 2009 р. по 25 грудня 2009 р. 

Вісімнадцята виплата з 19 березня 2010 р. по 25 березня 2010 р. 

Дев’ятнадцята виплата з 19 червня 2010 р. по 25 червня 2010 р. 

Двадцята виплата з 19 вересня 2010 р. по 25 вересня 2010 р. 

Двадцять перша виплата з 19 грудня 2010 р. по 25 грудня 2010 р. 

Двадцять друга виплата з 19 березня 2011 р. по 25 березня 2011 р. 

Двадцять третя виплата з 19 червня 2011 р. по 25 червня 2011 р. 

Двадцять четверта виплата з 19 вересня 2011 р. по 25 вересня 2011 р. 

Двадцять п’ята виплата з 19 грудня 2011 р. по 25 грудня 2011 р. 

Двадцять шоста виплата з 19 березня 2012 р. по 25 березня 2012 р. 

Двадцять сьома виплата з 19 червня 2012 р. по 25 червня 2012 р. 

Двадцять восьма виплата з 19 вересня 2012 р. по 25 вересня 2012 р. 

Двадцять дев’ята виплата з 19 грудня 2012 р. по 25 грудня 2012 р. 

Тридцята виплата з 19 березня 2013 р. по 25 березня 2013 р. 

Тридцять перша виплата з 19 червня 2013 р. по 25 червня 2013 р. 

Тридцять друга виплата з 19 вересня 2013 р. по 25 вересня 2013 р. 

Тридцять третя виплата з 19 грудня 2013 р. по 25 грудня 2013 р. 

Тридцять четверта виплата з 19 березня 2014 р. по 25 березня 2014 р. 

Тридцять п’ята виплата з 19 червня 2014 р. по 25 червня 2014 р. 

Тридцять шоста виплата з 19 вересня 2014 р. по 25 вересня 2014 р. 

Тридцять сьома виплата з 19 грудня 2014 р. по 25 грудня 2014 р. 

Тридцять восьма виплата з 19 березня 2015 р. по 25 березня 2015 р. 

Тридцять дев’ята виплата з 19 червня 2015 р. по 25 червня 2015 р. 

Сорокова виплата з 7 вересня 2015 р. по 14 вересня 2015 р. 

Сорок перша виплата з 19 грудня 2015 р. по 25 грудня 2015 р. 

Сорок друга виплата з 19 березня 2016 р. по 25 березня 2016 р. 

Сорок третя виплата з 19 червня 2016 р. по 25 червня 2016 р. 

Сорок четверта виплата з 19 вересня 2016 р. по 25 вересня 2016 р. 

Сорок п’ята виплата з 19 грудня 2016 р. по 25 грудня 2016 р. 

Сорок шоста виплата з 19 березня 2017 р. по 25 березня 2017 р. 

Сорок сьома виплата з 19 червня 2017 р. по 25 червня 2017 р. 

Сорок восьма виплата з 19 вересня 2017 р. по 25 вересня 2017 р. 

Сорок дев’ята виплата з 19 грудня 2017 р. по 25 грудня 2017 р. 

П’ятдесята виплата з 19 березня 2018 р. по 25 березня 2018 р. 

П’ятдесят перша виплата з 19 червня 2018 р. по 25 червня 2018 р. 

П’ятдесят друга виплата з 19 вересня 2018 р. по 25 вересня 2018 р. 

П’ятдесят третя виплата з 19 грудня 2018 р. по 25 грудня 2018 р. 

П’ятдесят четверта виплата з 19 березня 2019 р. по 25 березня 2019 р. 

П’ятдесят п’ята виплата з 19 червня 2019 р. по 25 червня 2019 р. 

П’ятдесят шоста виплата з 19 вересня 2019 р. по 25 вересня 2019 р. 

П’ятдесят сьома виплата з 19 грудня 2019 р. по 25 грудня 2019 р. 

П’ятдесят восьма виплата з 19 березня 2020 р. по 25 березня 2020 р. 

П’ятдесят дев’ята виплата з 19 червня 2020 р. по 25 червня 2020 р. 

Шістдесята виплата з 19 вересня 2020 р. по 25 вересня 2020 р. 
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Шістдесят перша виплата з 19 грудня 2020 р. по 25 грудня 2020 р. 

Шістдесят друга виплата з 19 березня 2021 р. по 25 березня 2021 р. 

Шістдесят третя виплата з 19 червня 2021 р. по 25 червня 2021 р. 

Шістдесят четверта виплата з 19 вересня 2021 р. по 25 вересня 2021 р. 

Шістдесят п’ята виплата з 19 грудня 2021 р. по 25 грудня 2021 р. 

Шістдесят шоста виплата з 19 березня 2022 р. по 25 березня 2022 р. 

Шістдесят сьома виплата з 19 червня 2022 р. по 25 червня 2022 р. 

Шістдесят восьма виплата з 19 вересня 2022 р. по 25 вересня 2022 р. 

Шістдесят дев’ята виплата з 19 грудня 2022 р. по 25 грудня 2022 р. 

Сімдесята виплата з 19 березня 2023 р. по 25 березня 2023 р. 

Сімдесят перша виплата з 19 червня 2023 р. по 25 червня 2023 р. 

Сімдесят друга виплата з 19 вересня 2023 р. по 25 вересня 2023 р. 

Сімдесят третя виплата з 19 грудня 2023 р. по 25 грудня 2023 р. 

Сімдесят четверта виплата з 19 березня 2024 р. по 25 березня 2024 р. 

Сімдесят п’ята виплата з 19 червня 2024 р. по 25 червня 2024 р. 

Сімдесят шоста виплата з 19 вересня 2024 р. по 25 вересня 2024 р. 

Сімдесят сьома виплата з 19 грудня 2024 р. по 25 грудня 2024 р. 

Сімдесят восьма виплата з 19 березня 2025 р. 25 березня 2025 р. 

Сімдесят дев’ята виплата з 19 червня 2025 р. по 25 червня 2025 р. 

Остання  вісімдесята виплата здійснюється разом із погашенням – з 21 серпня 2025 р. по 28 серпня 2025 р. 
Якщо кінцева дата терміну сплати чергової процентної виплати припадає на святковий день або вихідний день, то 
виплата необхідної суми може бути здійснена у перший робочий день, наступний за вихідним. 
 
13.2. Заплановані проценти, метод обчислення, порядок виплати доходів, здійснення операцій і 
депонування. 
Процентна ставка за облігаціями при виплаті доходу за першим, другим, третім та четвертим процентними періодами 
встановлена у розмірі – 15% річних. 

Розмір процентної ставки по процентним періодам з п’ятого по сороковий встановлюється за рішенням Спостережної 
ради Емітента (з оформленням відповідного протоколу засідання Спостережної ради), виходячи з ринкової кон’юнктури, 
але не може бути меншим, ніж облікова ставка Національного банку України, що діятиме на момент прийняття рішення 
про розмір процентної ставки за відповідною виплатою. 

Розмір процентної ставки по процентним періодам з сорок першого по вісімдесятий встановлюється за рішенням 
Наглядової ради Емітента (з оформленням відповідного протоколу засідання Наглядової ради), виходячи з ринкової 
кон’юнктури, але не може бути меншим, ніж облікова ставка Національного банку України, що діятиме на момент 
прийняття рішення про розмір процентної ставки за відповідною виплатою. 

 
Емітент зобов’язується опублікувати нову процентну ставку по відповідній виплаті або підтвердити незмінність 

попередньої ставки в тому ж офіційному друкованому виданні, де була опублікована інформація про випуск облігацій у 
наступні строки (за умови чинності випуску облігацій на відповідну дату): 

 

Порядковий номер періода Строк, до якого включно Емітент зобов’язується 
опублікувати процентну  ставку за  відповідним 

періодом 

П’ята-шоста виплата               09 вересня 2006 р. 

Сьома-восьма виплата            09 березня 2007 р. 

Дев’ята-десята виплата             09 вересня 2007 р. 

Одинадцята-дванадцята виплата      09 березня 2008 р. 

Тринадцята-чотирнадцята виплата        09 вересня 2008 р. 

П’ятнадцята-шістнадцята виплата       09 березня 2009 р. 

Сімнадцята-вісімнадцята виплата         09 вересня 2009 р. 

Дев’ятнадцята-двадцята виплата    09 березня 2010 р. 

Двадцять перша-двадцять друга виплата 09 вересня 2010 р. 

Двадцять третя-двадцять четверта виплата  09 березня 2011 р. 

Двадцять п’ята-двадцять шоста виплата   09 вересня 2011 р. 

Двадцять сьома-двадцять восьма виплата  09 березня 2012 р. 

Двадцять дев’ята-тридцята виплата 09 вересня 2012 р. 

Тридцять перша-тридцять друга виплата 09 березня 2013 р. 

Тридцять третя-тридцять четверта виплата   09 вересня 2013 р. 

Тридцять п’ята-тридцять шоста виплата  09 березня 2014 р. 

Тридцять сьома-тридцять восьма виплата  09 вересня 2014 р. 

Тридцять дев’ята-сорокова виплата 09 березня 2015 р. 

Сорок перша-сорок друга виплата 20 серпня 2015 р. 

Сорок третя-сорок четверта виплата 09 березня 2016 р. 

Сорок п’ята-сорок шоста виплата 09 вересня 2016 р. 

Сорок сьома-сорок восьма виплата 09 березня 2017 р. 

Сорок дев’ята-п’ятдесята виплата 09 вересня 2017 р. 

П’ятдесят перша-п’ятдесят друга виплата 09 березня 2018 р. 

П’ятдесят третя-п’ятдесят четверта виплата 09 вересня 2018 р. 

П’ятдесят п’ята-п’ятдесят шоста виплата 09 березня 2019 р. 

П’ятдесят сьома-п’ятдесят восьма виплата 09 вересня 2019 р. 

П’ятдесят дев’ята-шістдесята виплата 09 березня 2020 р. 

Шістдесят перша-шістдесят друга виплата 09 вересня 2020 р. 

Шістдесят третя-шістдесят четверта виплата 09 березня 2021 р. 

Шістдесят п’ята-шістдесят шоста виплата 09 вересня 2021 р. 

Шістдесят сьома-шістдесят восьма виплата 09 березня 2022 р. 

Шістдесят дев’ята-сімдесята виплата 09 вересня 2022 р. 
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Сімдесят перша-сімдесят друга виплата 09 березня 2023 р. 

Сімдесят третя-сімдесят четверта виплата 09 вересня 2023 р. 

Сімдесят п’ята-сімдесят шоста виплата 09 березня 2024 р. 

Сімдесят сьома-сімдесят восьма виплата 09 вересня 2024 р. 

Сімдесят дев’ята-вісімдесята виплата 09 березня 2025 р. 

 
Метод обчислення виплати доходу: 

Проценти за облігацією сплачуються у визначені в цій інформації терміни (всього 80 процентних періодів). 
Проценти за облігаціями нараховуються відповідно до наступних процентних періодів: 

 

Процентний 
період /  
№ виплати 

Дата початку періоду Дата  закінчення періоду Тривалість періоду, 
днів (Тi) 

1  19 вересня 2005 р.  18 грудня 2005 р. 91 

2  19 грудня 2005 р.  18 березня 2006 р. 90 

3  19 березня 2006 р.  18 червня 2006 р. 92 

4  19 червня 2006 р.  18 вересня 2006 р. 92 

5  19 вересня 2006 р.  18 грудня 2006 р. 91 

6  19 грудня 2006 р.  18 березня 2007 р. 90 

7  19 березня 2007 р.  18 червня 2007 р. 92 

8  19 червня 2007 р.  18 вересня 2007 р. 92 

9  19 вересня 2007 р.  18 грудня 2007 р. 91 

10  19 грудня 2007 р.  18 березня 2008 р. 91 

11  19 березня 2008 р.  18 червня 2008 р. 92 

12  19 червня 2008 р.  18 вересня 2008 р. 92 

13  19 вересня 2008 р.  18 грудня 2008 р. 91 

14  19 грудня 2008 р.  18 березня 2009 р. 90 

15  19 березня 2009 р.  18 червня 2009 р. 92 

16  19 червня 2009 р.  18 вересня 2009 р. 92 

17  19 вересня 2009 р.  18 грудня 2009 р. 91 

18  19 грудня 2009 р.  18 березня 2010 р. 90 

19  19 березня 2010 р.  18 червня 2010 р. 92 

20  19 червня 2010 р.  18 вересня 2010 р. 92 

21  19 вересня 2010 р.  18 грудня 2010 р. 91 

22  19 грудня 2010 р.  18 березня 2011 р. 90 

23  19 березня 2011 р.  18 червня 2011 р. 92 

24  19 червня 2011 р.  18 вересня 2011 р. 92 

25  19 вересня 2011 р.  18 грудня 2011 р. 91 

26  19 грудня 2011 р.  18 березня 2012 р. 91 

27  19 березня 2012 р.  18 червня 2012 р. 92 

28  19 червня 2012 р.  18 вересня 2012 р. 92 

29  19 вересня 2012 р.  18 грудня 2012 р. 91 

30  19 грудня 2012 р.  18 березня 2013 р. 90 

31  19 березня 2013 р.  18 червня 2013 р. 92 

32  19 червня 2013 р.  18 вересня 2013 р. 92 

33  19 вересня 2013 р.  18 грудня 2013 р. 91 

34  19 грудня 2013 р.  18 березня 2014 р. 90 

35  19 березня 2014 р.  18 червня 2014 р. 92 

36  19 червня 2014 р.  18 вересня 2014 р. 92 

37  19 вересня 2014 р.  18 грудня 2014 р. 91 

38  19 грудня 2014 р.  18 березня 2015 р. 90 

39  19 березня 2015 р.  18 червня 2015 р. 92 

40  19 червня 2015 р. 06 вересня 2015 р. 80 

41 07 вересня 2015 р. 18 грудня 2015 р. 103 

42 19 грудня 2015 р. 18 березня 2016 р. 91 

43 19 березня 2016 р. 18 червня 2016 р. 92 

44 19 червня 2016 р. 18 вересня 2016 р. 92 

45 19 вересня 2016 р. 18 грудня 2016 р. 91 

46 19 грудня 2016 р. 18 березня 2017 р. 90 

47 19 березня 2017 р. 18 червня 2017 р. 92 

48 19 червня 2017 р. 18 вересня 2017 р. 92 

49 19 вересня 2017 р. 18 грудня 2017 р. 91 

50 19 грудня 2017 р. 18 березня 2018 р. 90 

51 19 березня 2018 р. 18 червня 2018 р. 92 

52 19 червня 2018 р. 18 вересня 2018 р. 92 

53 19 вересня 2018 р. 18 грудня 2018 р. 91 

54 19 грудня 2018 р. 18 березня 2019 р. 90 

55 19 березня 2019 р. 18 червня 2019 р. 92 

56 19 червня 2019 р. 18 вересня 2019 р. 92 

57 19 вересня 2019 р. 18 грудня 2019 р. 91 

58 19 грудня 2019 р. 18 березня 2020 р. 91 

59 19 березня 2020 р. 18 червня 2020 р. 92 

60 19 червня 2020 р. 18 вересня 2020 р. 92 

61 19 вересня 2020 р. 18 грудня 2020 р. 91 

62 19 грудня 2020 р. 18 березня 2021 р. 90 
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63 19 березня 2021 р. 18 червня 2021 р. 92 

64 19 червня 2021 р. 18 вересня 2021 р. 92 

65 19 вересня 2021 р. 18 грудня 2021 р. 91 

66 19 грудня 2021 р. 18 березня 2022 р. 90 

67 19 березня 2022 р. 18 червня 2022 р. 92 

68 19 червня 2022 р. 18 вересня 2022 р. 92 

69 19 вересня 2022 р. 18 грудня 2022 р. 91 

70 19 грудня 2022 р. 18 березня 2023 р. 90 

71 19 березня 2023 р. 18 червня 2023 р. 92 

72 19 червня 2023 р. 18 вересня 2023 р. 92 

73 19 вересня 2023 р. 18 грудня 2023 р. 91 

74 19 грудня 2023 р. 18 березня 2024 р. 91 

75 19 березня 2024 р. 18 червня 2024 р. 92 

76 19 червня 2024 р. 18 вересня 2024 р. 92 

77 19 вересня 2024 р. 18 грудня 2024 р. 91 

78 19 грудня 2024 р. 18 березня 2025 р. 90 

79 19 березня 2025 р. 18 червня 2025 р. 92 

80 19 червня 2025 р. 20 серпня 2025 р. 63 

 
Сума кожної виплати за однією облігацією розраховується з точністю до одної копійки за наступною формулою: 

 

Ty

TiiUAH
NPi 

%100

%
 

 
де: 
 

Pi         –     розмір процентного доходу за і-тим процентним періодом (грн.); 

N          –     номінальна вартість облігації 1000 (одна тисяча) гривень; 

і           –     порядковий номер процентного періоду;  і = 1,2,3……80. 

UAH%i  –     процентна ставка, встановлена за  і-тим процентним періодом;  і = 1,2,3……80. 

Тi           –     кількість днів у процентному періоді;  і = 1,2,3……80. 

Тy          –     фактична кількість днів у відповідному році. 

 
Виплати процентного доходу здійснюються через платіжного агента ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»  на 

підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій, який складається  депозитарієм на момент 
закінчення операційного дня, що передує дню початку відповідної виплати процентного доходу за облігаціями та 
надається Емітенту на день початку виплати або на наступний за днем початку виплати робочий день, у випадку якщо 
день початку відповідної виплати процентного доходу за облігаціями припадає на святковий або вихідний день. Право 
на отримання коштів при виплаті процентів за облігаціями мають особи, які є власниками облігацій згідно зведеного 
облікового реєстру на дату початку відповідної виплати. Виплата доходів здійснюється шляхом перерахування  коштів 
на банківські рахунки власників облігацій, за реквізитами, зазначеними у зведеному обліковому реєстрі для відповідної 
виплати, або готівкою через касу для власників облігацій – фізічних осіб. У разі відсутності у зведеному обліковому 
реєстрі даних щодо банківського рахунку власника, належна сума депонується терміном на 1 місяць на рахунку 
№290100010865 у ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», МФО 300506 і сплачується власнику за його особистим 
зверненням. Після закінчення одного місяця від дати завершення відповідної процентної виплати кошти, перераховані 
Емітентом, але не виплачені власникам облігацій, повертаються з рахунку №290100010865 на поточний рахунок 
Емітента. Подальшу виплату процентів здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій. 
Проценти по депонованим сумам не нараховуються та не виплачуються. Власник облігацій повинен подати заяву на 
виплату процентів та документи, що ідентифікують такого власника. 

 
14. Порядок погашення облігацій. 
14.1. Адреси місць, дати початку і  закінчення  погашення  облігацій. 
Погашення облігацій здійснюється Емітентом в національній валюті України (гривні) через уповноваженого 

Емітентом платіжного агента – ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»  - за його місцезнаходженням, а у випадках, 
передбачених в цій інформації – за місцезнаходженням Емітента. 

Погашення облігацій відбуватиметься за їх номінальною вартістю з 21 серпня 2025р. по 28 серпня 2025р. 
 
14.2. Порядок  погашення,  здійснення  операцій  і  депонування. 
Погашення облігацій здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій, який 

складається  депозитарієм станом на 20 серпня 2025 року та надається на початок погашення, через платіжного агента 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Право на отримання коштів при погашенні облігацій мають особи, які є 
власниками облігацій згідно зведеного облікового реєстру станом на 20 серпня 2025 року. Для пред’явлення облігацій 
до погашення власники облігацій здійснюють переказ належних їм облігацій з власних особових рахунків у цінних 
паперах на рахунок у цінних паперах Емітента в депозитарії з 9 години до 13 години 21 серпня 2025 року. Погашення 
облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, за реквізитами, 
зазначеними у зведеному обліковому реєстрі рахунків власників облігацій станом на 20 серпня 2025 року, або готівкою 
через касу для власників облігацій – фізічних осіб.  

Докладний опис депонування викладено у п.14.4. 
 
14.3. Дії, які провадяться у разі подання облігацій для дострокового викупу. 

За бажанням, власник облігацій має право надати облігації Емітенту для їх дострокового викупу. Достроковий викуп 
здійснюється Емітентом на дати дострокового викупу, вказані в цій інформації, при цьому ціна викупу облігацій дорівнює 
їх номінальній вартості. Для здійснення дострокового викупу облігацій Емітентом власник облігацій (далі – Продавець)  
або належним чином уповноважена ним особа має у визначений термін подати на адресу Емітента заяву на достроковий 
продаж облігацій із зазначенням власного найменування (П.І.Б.), адреси, зазначенням уповноваженої особи, вказівки на 
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документ, що підтверджує повноваження особи надавати таку заяву (статут підприємства, довіреність тощо), телефону, 
платіжних реквізитів, реквізитів рахунку у цінних паперах, кількості облігацій, що пропонуються для викупу, згоду з 
умовами дострокового викупу, які викладені в зареєстрованій НКЦПФР інформації про випуск облігацій. 
Подання заяв здійснюється рекомендованим листом або безпосередньо за адресою: Україна, 25015, м. Кіровоград, 
проспект Комуністичний, 15. 
 
Дати подання Емітенту заяв на достроковий продаж: 
 

Дата дострокового викупу Дата початку прийому заяв Дата закінчення прийому 
заяв 

19 вересня 2006 р. 05 вересня 2006 р. 14 вересня 2006 р. 

19 березня 2007 р. 05 березня 2007 р. 14 березня 2007 р. 

19 вересня 2007 р. 05 вересня 2007 р. 14 вересня 2007 р. 

19 березня 2008 р. 05 березня 2008 р. 14 березня 2008 р. 

19 вересня 2008 р. 05 вересня 2008 р. 14 вересня 2008 р. 

19 березня 2009 р. 05 березня 2009 р. 14 березня 2009 р. 

19 вересня 2009 р. 05 вересня 2009 р. 14 вересня 2009 р. 

19 березня 2010 р. 05 березня 2010 р. 14 березня 2010 р. 

19 вересня 2010 р. 05 вересня 2010 р. 14 вересня 2010 р. 

19 березня 2011 р. 05 березня 2011 р. 14 березня 2011 р. 

19 вересня 2011 р. 05 вересня 2011 р. 14 вересня 2011 р. 

19 березня 2012 р. 05 березня 2012 р. 14 березня 2012 р. 

19 вересня 2012 р. 05 вересня 2012 р. 14 вересня 2012 р. 

19 березня 2013 р. 05 березня 2013 р. 14 березня 2013 р. 

19 вересня 2013 р. 05 вересня 2013 р. 14 вересня 2013 р. 

19 березня 2014 р. 05 березня 2014 р. 14 березня 2014 р. 

19 вересня 2014 р. 05 вересня 2014 р. 14 вересня 2014 р. 

19 березня 2015 р. 05 березня 2015 р. 14 березня 2015 р. 

07 вересня 2015 р. 24 серпня 2015 р. 02 вересня 2015 р. 

19 березня 2016 р. 05 березня 2016 р. 14 березня 2016 р. 

19 вересня 2016 р. 05 вересня 2016 р. 14 вересня 2016 р. 

19 березня 2017 р. 05 березня 2017 р. 14 березня 2017 р. 

19 вересня 2017 р. 05 вересня 2017 р. 14 вересня 2017 р. 

19 березня 2018 р. 05 березня 2018 р. 14 березня 2018 р. 

19 вересня 2018 р. 05 вересня 2018 р. 14 вересня 2018 р. 

19 березня 2019 р. 05 березня 2019 р. 14 березня 2019 р. 

19 вересня 2019 р. 05 вересня 2019 р. 14 вересня 2019 р. 

19 березня 2020 р. 05 березня 2020 р. 14 березня 2020 р. 

19 вересня 2020 р. 05 вересня 2020 р. 14 вересня 2020 р. 

19 березня 2021 р. 05 березня 2021 р. 14 березня 2021 р. 

19 вересня 2021 р. 05 вересня 2021 р. 14 вересня 2021 р. 

19 березня 2022 р. 05 березня 2022 р. 14 березня 2022 р. 

19 вересня 2022 р. 05 вересня 2022 р. 14 вересня 2022 р. 

19 березня 2023 р. 05 березня 2023 р. 14 березня 2023 р. 

19 вересня 2023 р. 05 вересня 2023 р. 14 вересня 2023 р. 

19 березня 2024 р. 05 березня 2024 р. 14 березня 2024 р. 

19 вересня 2024 р. 05 вересня 2024 р. 14 вересня 2024 р. 

19 березня 2025 р. 05 березня 2025 р. 14 березня 2025 р. 

 
Заяви, які були  надані до або після вказаного періоду, вважаються недійсними. 
Протягом п’яти робочих днів, наступних за датою дострокового викупу, Емітент укладає договори купівлі-продажу 

облігацій з Продавцями, які належним чином подали заяви на достроковий продаж облігацій. На протязі трьох робочих 
днів з моменту укладення договору купівлі-продажу облігацій Продавець перераховує облігації з власного особового 
рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента в депозитарії, після чого Емітент на протязі трьох 
робочих днів виплачує Продавцю грошові кошти згідно з укладеним договором купівлі-продажу. 

 
 

 
 
Голова Правління   
ПАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО”                                                                              Стрюченко О.М. 
 
 
 
 


