


III. Інформація щодо облігацій місцевих позик 

1. Інформація щодо всіх випусків облігацій місцевих позик (дата реєстрації випуску, номер 

свідоцтва про реєстрацію випуску, термін обігу облігацій місцевих позик). 

Дата реєстрації випуску 09.08.2011р., свідоцтво № 04/1-I-2011, термін обігу  60 міс. 

2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій місцевих позик 

(згідно з рішенням про розміщення облігацій місцевих позик). 

Облiгацiї випущено з метою залучення коштiв до бюджету розвитку мiста Черкаси для проведення 

реконструкцiї мiських дорiг 

3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик та сума коштів, отриманих від розміщення 

облігацій місцевих позик. 

60000шт. 60000000грн. 

4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик. 

Протягом 2014 року профiнансовано 4920,126 тис. грн. на будiвництво зливової каналiзацiї по вул. 

Козацькiй. 

5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій місцевих позик. 

Погашення облiгацiй буде здiйснюватись у нацiональнiй валютi України-гривнi. 

6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними 

паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних 

паперів емітента на фондових біржах.  

На внутрiшньому ринку торгiвля облiгацiями Черкаської мiської ради здiйснюється на ПАТ 

"Фондова бiржа ПФТС". 

Облiгацiї внутрiшньої мiсцевої позики Черкаської мiської ради не перебувають в обiгу на 

зовнiшнiх ринках. 

Облiгацiї внутрiшньої мiсцевої позики Черкаської мiської ради серiї "В" (ISIN UA4000126155) 

включенi до бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" (25.08.2011 допущенi до торгiв без 

включення до бiржового реєстру, 29.09.2011 включенi до Котирувального списку 2-го рiвня 

лiстингу, код - OCHERB). 

Факту лiстингу/делiстингу облiгацiй внутрiшньої мiсцевої позики в 2014 р. не було. 

7. Проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями місцевих позик. 

8376000грн.  

8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями місцевих позик. 

0грн.  

9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів, яка буде направлена на 

погашення облігацій місцевих позик. 

0грн. 

10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик. 

0грн. 

11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не погашено облігації місцевих позик. 

60000шт. 60000000грн. 

12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз 



господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. 

За нацiональною рейтинговою шкалою кредитнi рейтинги м. Черкаси та боргових зобов'язань 

Черкаської мiської ради пiдтверджено ТОВ "Українське кредитно-рейтингове агенство" на рiвнi ua 

BBB, прогноз "стабiльний". 

 


