
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів.  

 

Голова правлiння       Лошак Костянтин Анатолiйович 

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

  
М.П. 

 
26.12.2018 

(дата) 
 

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. Верхнiй Вал, 70 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

03150071 

5. Міжміський код та телефон, факс 

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

6. Електронна поштова адреса 

krp@krp.com.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.12.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №248(3001) ВIДОМОСТI НКЦПФР 27.12.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.krp.com.ua в мережі Інтернет 27.12.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

26.12.2018 
припинено 

повноваження 
Голова 

правлiння 
Лошак Костянтин 

Анатолiйович 
- 0 

Зміст інформації: 

26.12.2018р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб, а саме, достроково припинено повноваження голови та члена правлiння Лошака 
Костянтина Анатолiйовича на пiдставi рiшення наглядової ради товариства (протокол вiд 26.12.2018р.). Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Рiшення прийняте у зв’язку з отриманням вiд особи заяви про переведення на iншу посаду. Особа перебувала на 
посадi з 18.04.2018р. Особа акцiями товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На 
посаду члена правлiння замiсть особи, повноваження якої достроково припинено, нiкого не обрано, посада залишається вакантною. 

26.12.2018 обрано 
Голова 

правлiння 
Пiдлужна Мальвiна 

Михайлiвна 
- 0.000017 

Зміст інформації: 

26.12.2018р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб, а саме, обрано з 27.12.2018 року на посаду голови правлiння Пiдлужну Мальвiну 
Михайлiвну на пiдставi рiшення наглядової ради товариства (протокол вiд 26.12.2018р.). Рiшення прийнято у зв’язку необхiднiстю обрання 
голови правлiння товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадову особу обрано на строк дiї повноважень 
правлiння термiном до 13.06.2021 року. До обрання особа займала посади: начальник юридичного вiддiлу, член правлiння. Розмiр пакета акцiй, 
яким володiє особа – 0,000017% вiд статутного капiталу товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

 


