Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Київстар"
2. Код за ЄДРПОУ: 21673832
3. Місцезнаходження: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, б. 51
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 209 00 70; (044) 232 21 84
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://www.kyivstar.ua/kh/about/about/partners/issuers/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 2826 від 03.12.2013 р.: рішення емітента про закриття (припинення) його філій
II. Текст повідомлення
01.08.2014 р. правлінням Приватного акціонерного товариства "Київстар" було прийнято рішення про:
1) закриття (припинення) Київської філії Приватного акціонерного товариства "Київстар" з 01.08.2014 р.
Попереднє рішення правління від 13.06.2014 р. про закриття зазначеної філії з 01.07.2014 р. було скасовано
рішенням правління від 25.06.2014 р. у зв’язку з необхідністю продовжити строк для завершення усіх
підготовчих дій, що мають передувати закриттю філії.
Ідентифікаційний код філії за ЄДРПОУ: 36854338.
Місцезнаходження філії: вул. Солом'янська, б. 34-А, м. Київ, Україна, 03141.
Функції, що виконувала філія: будівництво та технічне обслуговування телекомунікаційних мереж, надання
послуг зв'язку від імені ПрАТ "Київстар" та представництво його інтересів на території областей, де філія
провадила свою діяльність (м. Київ, Харківська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська,
Дніпропетровська, Донецька, Луганська та Київська області).
Рішення про закриття філії прийнято у зв'язку із завершенням процесу впровадження нової операційної моделі
діяльності ПрАТ "Київстар" та пов'язаної з цим реорганізації регіональної структури.
2) закриття (припинення) Львівської філії Приватного акціонерного товариства "Київстар" з 01.08.2014 р.
Попереднє рішення правління від 13.06.2014 р. про закриття зазначеної філії з 01.07.2014 р. було скасовано
рішенням правління від 25.06.2014 р. у зв’язку з необхідністю продовжити строк для завершення усіх
підготовчих дій, що мають передувати закриттю філії.
Ідентифікаційний код філії за ЄДРПОУ: 25546088.
Місцезнаходження філії: вул. Генерала Грекова, б. 3, м. Львів, Україна, 79007.
Функції, що виконувала філія: будівництво та технічне обслуговування телекомунікаційних мереж, надання
послуг зв'язку від імені емітента та представництво його інтересів на території областей, де філія провадила
свою діяльність (Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Хмельницька, Рівненська, Чернівецька,
Закарпатська, Волинська, Вінницька та Житомирська області).
Рішення про закриття філії прийнято у зв'язку із завершенням процесу впровадження нової операційної моделі
діяльності ПрАТ "Київстар" та пов'язаної з цим реорганізації регіональної структури.
3) закриття (припинення) Одеської філії Приватного акціонерного товариства "Київстар" з 01.08.2014 р.
Попереднє рішення правління від 13.06.2014 р. про закриття зазначеної філії з 01.07.2014 р. було скасовано
рішенням правління від 25.06.2014 р. у зв’язку з необхідністю продовжити строк для завершення усіх
підготовчих дій, що мають передувати закриттю філії.
Ідентифікаційний код філії за ЄДРПОУ: 25044056.
Місцезнаходження філії: вул. Бугаївська, б. 3, м. Одеса, Україна, 65005.
Функції, що виконувала філія: будівництво та технічне обслуговування телекомунікаційних мереж, надання
послуг зв'язку від імені емітента та представництво його інтересів на території областей, де філія провадила
свою діяльність (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Запорізька області та АР Крим).
Рішення про закриття філії прийнято у зв'язку із завершенням процесу впровадження нової операційної моделі
діяльності ПрАТ "Київстар" та пов'язаної з цим реорганізації регіональної структури.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Президент

П.А. Чернишов
04.08.2014 р.

