
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

Директор       Квасниця Тарас Петрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

27.11.2017 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ПРОВЕСIНЬ-АГРОIНВЕСТ» 

2. Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Місцезнаходження 

79067, м. Львiв, вул.Тракт Глинянський,152 

4. Код за ЄДРПОУ 

34857761 

5. Міжміський код та телефон, факс 

032 225-12-00 032 225-12-00  

6. Електронна поштова адреса 

dim@provesin.lviv.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 
  

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.provesin.lviv.ua в мережі Інтернет 27.11.2017 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 

№ з/п Дата прийняття рішення 
Вид цінних паперів, що 

розміщуються 

Кількість цінних паперів, що 

розміщуються (шт.) 

Сума цінних паперів, що 

розміщуються (тис. грн.) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

1 27.11.2017 Облігація підприємства цільова 663800 60405.8 151014.5 

Зміст інформації: 

Загальними зборами учасникiв ТзОВ «Провесiнь-Агроiнвест» Протокол № 4 вiд 23.11.2017 р. було прийняте Рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв 

статутного капiталу.  

Iнформацiя про облiгацiї, якi пропонуються до розмiщення: iменнi, цiльовi, звичайнi (незабезпеченi)серiй «В». кiлькiсть облiгацiй 663 800 (Шiстсот шiстдесят три тисячi вiсiмсот) штук. 

Номiнальна вартiсть облiгацiї: 91,00 (Дев'яносто одна гривня). Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 60 405 800,00 (Шiстдесят мiльйонiв чотириста п’ять тисяч вiсiмсот гривень). 

Загальна номiнальна вартiсть облiгацiй в серiї облiгацiй : серiя В 60 405 800,00 (Шiстдесят мiльйонiв чотириста п’ять тисяч вiсiмсот гривень).  

Укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй вiдбуватиметься на органiзаторi торгiвлi(фондовiй бiржi) згiдно з Правилами ПАТ «ФОНДОВА 

БIРЖА ПФТС», зареєстрованими Рiшенням НКЦПФР №1190 вiд 05.12.2016 р. за адресою: м. Київ вул. Шовковична, 42-44, дати початку та закiнчення укладення договорiв з першими 

власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй; вiдбуватиметься з 25 сiчня 2018 року по 25 сiчня 2019 року (включно). Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi 

цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, 

до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 282 801 % 

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: - право купувати, продавати та iншим чином вiдчужувати облiгацiї на бiржовому та позабiржовому ринках 

цiнних паперiв; - право подавати облiгацiї до погашення в строки та порядку, встановленими умовами розмiщення; - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «B» надається право на 

отримання 0,01 кв. м загальної площi в житловому будинку кварталу садибної житлової забудови на вул. Тракт Глинянський, 152 (в межах вулиць проектована 2 та проектована 3 ) у м. Львовi; 

- проводити iншi операцiї з цiнними паперами, що не суперечать чинному законодавству України та передбаченi Проспектом емiсiї облiгацiй. 

Оплата за придбанi облiгацiї в термiн укладання договорiв з першими власниками здiйснюється згiдно укладеного договору купiвлi-продажу (бiржового контракту) шляхом перерахування 

повної вартостi облiгацiй на поточний рахунок ТзОВ «Провесiнь-Агроiнвест» №26006010040875 в АБ «Пiвденний» у м. Одесi, МФО 328209 ЄДРПОУ 34857761, у нацiональнiй валютi 

України – гривнi. 

Фiнансовi ресурси залученi вiд продажу облiгацiй у розмiрi 100%, будуть використовуватись для будiвництва кварталу садибної житлової забудови в межах вулиць Проектована 2 та 

Проектована 3 на вул. Тракт Глинянський, 152 у м. Львовi. Для реалiзацiї проекту планується залучити кошти вiд фiзичних та юридичних осiб через розмiщення облiгацiй серiї B. Загальна 

номiнальна вартiсть випуску облiгацiй 60 405 800,00 (Шiстдесят мiльйонiв чотириста п’ять тисяч вiсiмсот гривень). 

Для реалiзацiї проекту планується залучити кошти вiд фiзичних та юридичних осiб через розмiщення облiгацiй серiї В. Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй 60 405 800,00 

(Шiстдесят мiльйонiв чотириста п’ять тисяч вiсiмсот гривень)  

Рiшення прийняте Загальними зборами учасникiв у яких брали участь 2 (два) учасники пiдприємства, якi у сукупностi володiють 40 000 голосiв (40 000 грн.), що становить 100% статутного 

капiталу ТзОВ «Провесiнь – Агроiнвест». На зборах присутнi 2(два) учасники пiдприємства, якi у сукупностi володiють 100% статутного фонду ТзОВ «Провесiнь-Агроiнвест»: Учасник 

Квасниця Тарас Петрович, розмiр частки 40 %, вартiсть частки 16 000,00 (грн.); Учасник Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Будiвельна компанiя «Нове мiсто», розмiр частки 60 %, 

вартiсть частки 24 000,00 (грн.). Порядок проведення та кiлькiсть учасникiв голосування: Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у Статутному капiталi. Загальна 

кiлькiсть голосiв – 40 000 (40 000 ,00 грн). Голосування проводиться вiдкрито, шляхом пiдняттям рук. У зборах приймали участь 2 учасники Пiдприємства, якi надiленi правом голосування 40 

000 голосiв, що становить 100% статутного фонду ТзОВ «Провесiнь-Агроiнвест». Рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй прийняте 40 000 голосами учасникiв, що становить 100% 

статутного фонду ТзОВ «Провесiнь-Агроiнвест».Конвертацiя облiгацiй в акцiї не передбачається, оскiльки Емiтент не є акцiонерним товариством. 

Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй здiйснюється Емiтентом без використання принципу «поставка проти оплати» та згiдно з Правилами ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». 

Пiсля придбання облiгацiй власник облiгацiй набуває прав та обов’язкiв, що передбаченi цим Рiшенням та Проспектом емiсiї облiгацiй. 

 


