
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та  
паперової форм інформації, що подається до  
Комісії, та достовірність інформації, наданої  
для розкриття в загальнодоступній інформаційній  
базі даних Комісії. 

Генеральний 
директор 

      
Мурат Чинар 

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

                        М.П. 
19.01.2016 

(дата) 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП - IНВЕСТ" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
емітента 

01011 м.Київ провулок Кутузова,буд.3 

4. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

19199961 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(044) 230-84-30 (044) 230-84-31 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

oksana.borodavko@vegatele.com 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.01.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано* у 8(2262) "Вiдомостi НКЦПФР" 

  
15.01.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці www.vegatele.com 

в мережі 
Інтернет 

19.01.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 
 
 
* Зазначається при поданні до Комісії 
 
 



 

 

 

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 
представництв 

Зміст інформації 
Загальними Зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 14 сiчня 2016 року, були 
прийнятi рiшення про закриття (лiквiдацiю) наступних фiлiй емiтента: 
- Центральна фiлiя ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" (Мiсцезнаходження: м.Днiпропетровськ, 
вул.Ленiнградська,72-Б). Фiлiя виконувала функцiї надання послуг фiксованого 
телефонного зв'язку та послуг доступу до мережi Iнтернет в мiстах: Днiпропетровськ, 
Новомосковськ, Днiпродзержинськ, Запорiжжя, Кривий Рiг i областях вiдповiдно; 
- Захiдна фiлiя ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" (Мiсцезнаходження: м.Львiв, вул.Дорошенка,44, 
кв.2). Фiлiя виконувала функцiї надання послуг фiксованого телефонного зв'язку та послуг 
доступу до мережi Iнтернет в мiстах: Львiв, Тернопiль, Чернiвцi, Iвано-Франкiвськ, 
Надвiрна, Калуш, Коломия та областях вiдповiдно; 
- Схiдна фiлiя ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" (Мiсцезнаходження: м.Донецьк, вул.Професорiв 
Богословських,5). Фiлiя виконувала функцiї надання послуг фiксованого телефонного 
зв'язку та послуг доступу до мережi Iнтернет в мiстах: Донецьк, Марiуполь, Макiївка, 
Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинiвка, Луганськ, Шахтарськ, Дружкiвка та областях 
вiдповiдно; 
- Пiвнiчна фiлiя ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" (Мiсцезнаходження: м.Київ, пров.Кутузова,3). 
Фiлiя виконувала функцiї надання послуг фiксованого телефонного зв'язку та послуг 
доступу до мережi Iнтернет в мiстах: Київ, Вишневе, Бориспiль, Бiла Церква, Чернiгiв, 
Вiнниця та областях вiдповiдно; 
- Пiвденна фiлiя ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" (Мiсцезнаходження: м.Одеса, 
вул.Жуковського,19). Фiлiя виконувала функцiї надання послуг фiксованого телефонного 
зв'язку та послуг доступу до мережi Iнтернет в мiстах: Одеса, Миколаїв, Херсон, Южний, 
Iллiчiвськ i областях вiдповiдно; 
- Пiвнiчно-Схiдна фiлiя ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" (Мiсцезнаходження: м.Харкiв, 
вул.Кацарська,15). Фiлiя виконувала функцiї надання послуг фiксованого телефонного 
зв'язку та послуг доступу до мережi Iнтернет у мiстах: Харкiв, Iзюм, Полтава, Суми, 
Кременчук i областях вiдповiдно. 
 
 
 
 
 

 

Додаток 9 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 8 глави 1 розділу III) 
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