
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

____  16 квітня 2020 року______________________ 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
N__16/1-04.2020__ (вихідний реєстраційний номер електронного документа) 
 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) 
 

Голова Правління       Підлужна Мальвіна Михайлівна 

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

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

04070, Київ, вул. Верхній Вал, 70 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

03150071 

5. Міжміський код та телефон, факс 

044-425-24-66 044-425-24-66 

6. Адреса електронної пошти 

krp@krp.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку. 

 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку   

 
(адреса сторінки) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ 
з/п 

Дата 
прийняття 

рішення 

Ринкова вартість 
майна або послуг, 
що є предметом 
правочину (тис. 

грн) 

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 

Адреса сторінки власного веб-сайту, 
на якій розміщений протокол 

загальних зборів акціонерів/засідання  
наглядової ради, на яких/якому 

прийняте рішення* 

1 2 3 4 5 6 

1 16.04.2020 75000,00 106566,00 70,38 - 

Зміст інформації: 

16.04.2020 року позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства прийняте рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів а саме: характер — укладення Товариством з АБ "УКРГАЗБАНК" ГКД, а також додаткових договорів / угод до ГКД, у тому числі 
тих, що можуть мати місце у майбутньому, із загальним лімітом кредитування — 75 000 000,00 (сімдесят п’ять мільйонів) гривень; строком 
кредитування — 60 місяців; процентною ставкою за строковою заборгованістю — 16,5% річних; та іншими, визначеними АБ "УКРГАЗБАНК", 
умовами фінансування; забезпечення виконання зобов’язань Товариства за ГКД будь-яким рухомим та нерухомим майном Товариства, 
укладення договорів забезпечення (застави, іпотеки тощо), зокрема укладення договору(ів) застави майнових прав предметом якого(их) 
виступатимуть майнові права на грошові кошти, що розміщені / будуть розміщені в АБ «УКРГАЗБАНК», договору іпотеки, предметом якого 
виступатиме об’єкт нерухомого майна: нежитловий будинок загальною площею 6078,5 кв. м., який розташовано у м. Києві за адресою: 
Поштова площа, буд. 3, та належать на праві власності Товариству, РНОНМ: 51675380000 (надалі – Предмет іпотеки), який складається з (1) 
нежилого приміщення в частині адміністративно-господарче (в літері А), що складає 18/100 частин Предмета іпотеки (номер запису про право 
власності: 10152710) та (2) нежилого будинку, що складає 82/100 частин Предмета іпотеки (номер запису про право власності: 2799898). 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства — 75 000 000,00 гривень.  
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності — 106 566 000,00 грн.  
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності — 70,38%.  
Загальна кількість голосуючих акцій — 48 949 833 шт., кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах, — 37 
852 479 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняте рішення — 37 852 479 шт., «проти» — 0 шт. 

 


