
протокол
позачергоВих заг:UIьНих зборiВ акцiонерiВ (налалi - Збори)

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА(киiвсьКиЙ рIчкОвиЙ порТо (надалi - Товариство),
що проводилися дистанцiйно 04.11,2022 року

м. Кu'iв

.Щата проведення Зборiв:

Щата складення перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у Зборах:

Загальна кiлькiсть осiб, включених
до перелiку акцiонерiво якi мають
право на участь у загальних зборах:

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв
власникiв голосук)чих акцiй
Товариства, якi заресструвалися для
участi у Зборах:

I0 лuсmопаOа 2022 року

04 листопада2022 року

3l жовтня 2022 року

l3 l 8 осiб

48 l 85 075 голосiв

98,4зуо

Пiдлужна Ma;lbBiHa Михайлiвна
Олексiйчук Taiba Василiвна
Кученко Вячеслав Юрiйович - голова лiчильноТ KoMiciil
ВеликаноВ Сергiй Володимирович, Живун Володимир
Павлович - члени лiчильноТ KoMiciT

голосування на Зборах з питань порядку денного
проводилось З використанням единого бюлетеня Для
голосування способом, встановленим Роздiлом XVIi
порядку; одна голосуюча акцiя надае акцiонеру один голос
лля вирiшення кожного з питань, винесених на голосування
на Зборах Товариства.

l9 жовтня 2022 року

l_

Зборu склuксUtuся mа провоDш,tuся вidповidно Оо Тtlччасовоео поряdку склuкання mа duсmанцiйноzопровеdення за1аJlьнuх зборiв акцiонерiв mа заzаJlьнtм зборiв учаснuкiв корпораmuвно.оiнвесmuцiйноzо фонdу, заmверdасеноео рiuленням Нацiональноi'комiсii'з цiннчх паперiв mа фонdовоzорuнку Bid ] 6.04.2020 року NsL96 (iз змiнамu) наdалi - Поряdок.

3 них:
- загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв
Товариства, що враховуються для
визначенця кворуму та прп голосуваннi
на Зборах 48 185 075 голосiв
- загальпа кiлькiсть голосiв акцiонерiв
Товариствпl що не враховуються для
визначення кворуму та при голосуваннi
на Зборах 0 голосiв

Кворум Зборiв:

Головуючий Зборiв:
Секретар Зборiв:
Склад лiчильноТ KoMiciT Зборiв:

Iнформацiя про особу, яка
уповноважена взасмодiяти з Щентральним
депозитарiем прИ проведеннi Зборiв: KyueHKo Вячеслав Юрiйович

Порядок голосування:

Щата оприлюднення бюлетеня
для голосування:

Щата закiнчення голосування акцiонерiв: 04 листопада 2022 року,



l розгляд ,,i:т :li:"т"ь:fi*?ff,:fiЖr.Т#,Тхl*i.lfllхi; заходiв за результатамийого. Прийнятгя рiшень за наслiдками розгляду звiry.
Пооекm рiшення:
1,3атвердити звiт виконавчого органу Товариства 202l pik. Рiшення за наслiдками розглялу звiryвиконавчого органу Товариства за2021 piK не приймати.
2, Розгляд звiry наглядовот ради за 202l pik, затвердження заходiв за результатами його розгляду.ПрийнятгЯ рiшенЬ за наслiдками розгляду звiry.
Проекm рiu,лення:
2, Затвердити звiт наглядовоi рали Товариства за 202l pik. Рiшення за наслiдками розгляду звiryнаглядовоТради Товариства за 2021 piK 

"е 
пр"й"аr".

3, РозгляД звiry та висновкiв ревiзiйноТ KoMiciT Товариства за 202l piK. Прийняття рiшень занаслiдками розгляду звiry та ."cnouni. ревiзiйноТ KoMiciT.
Проекm рhаення:
3, ЗатверлИти звiТ iвисновки ревiзiйноi комiсii Товариства 2021 piK. Рiшення за наслiдками

розглядУ звiт i виснОвкiв ревiзiйноТ KoMicii Товариства за2021рiк не приймати.
4, Затверлження рiчного звiry Товариства за 202l piK.
Проекm рiuлення:
4. Затвердити рiчний звiт Товариства 202l piK.i Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за202l pik з урахуванням вимог, передбачених законом.Проекm оiшення;
5, Прибуток Товариства за результатами дiяльностi за 2021 piK у розмiрi 50 996,0 тис. грн.

розподiлиТи наступнИм чином: l5o/o СУМи чистого прибутку, що становить7 649,4тис. грн., спрямувати
до резервного капiта-гlу Товариства. Частину чистого np"dyr*y у cyMi 4з З46,6тис. грн. спрямувати напокритгЯ збиткiВ минулиХ poKiB. Дивiденди за202l piK не 

"чрч*о.уuчrи 
та не виплачувати.6, Про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятисяТовариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Проекm рituення:

."__.1,_Igl"реДнЬо .наДаТи зГоДУ На вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися прАткКИIВПоРТ> у ходi поточноТ господарськоТ дiяльностi протягом не бiльш як одного року з датиприйняття цього рiшення, тобто до 04. 11.202З року вкJ]ючно:, харакгеР правочинiВ - договорИ заставИ строкоМ дiТ не бiльш як 5 (п'ять) poKiB, гранична
сукупна BapTicTb правочину або правочинiв 50 000 00О гривень;, характеР правочинiВ - договорИ i1l9текИ строкоМ дii не бiльш як 5(п'ять) poKiB, гранична сукупна
BapTicTb правочину або правочинiв 50 000 000.p"""n";, xapal0ep правочинiв - договори кредиту строком дii не бiльш як 5 (п'ять) poKiB, граничнасукупна BapTicTb правочину або правочинiв 50 000 00d гривень;. характер правочинiв - договiр iнвесryвання, пайовоТ участi, будiвництва, оренди строком дiТ не
бiльШ як l0 (лесять) poKiB, гранична сукупна BapTicTb правочЙнiв 50 обО ООО гривень;, характер правочинiв договори купiвлi нерухомого майна, гранична сукупна
BapTicTb правочинiв 50 000 000 гривень; на умовах ёкономiчно вив€Dкених та прийнятних для товариства,
за цiною не нижче ба.гlансовоТ BapTocTi;

' ХаРаКТеР ПРu_"О:l!il - ДОГОВОРИ ПРОД{DкУ, застави, мiни нерухомого майна, грilнична сукупна
BapTicTb правочинiв 50 000 000 гривень в тому числi, zше не викJIючно

,/ за умови погодження з iпотекодержателем здiйснити вiдчуження нерухомого майна -нежитловиЙ будинок' лiтера (AD, щО знаходитьСя за адресоЮ: м.КиiЪ, площа Поштова, булинок З(три), рессТраuiйний номеР об'ектУ нерухомого майна в,Щержавному'ресстрi речових npu" 
"uнерухоме майно:_5l675380000, на умов€tх економiчно вивrDкених та прийнятних для товариства, за

цiною не нюкче балансовоI BapTocTi.

,/ здiйснитИ вiдчуженнЯ нерухомогО майна - групи примiщень гуртожитку (лiт. Д2), щознаходитьСя за адреСою: м.КиiЪ, вулицЯ TypiBcbKa, будинок l2, реестрацiйний номер od;u*.y
нерухомогО майна в .Щержавному peccTpi речових прав на нерухоме майно: l8279590'80000, на
умовах економiчно вив€Dкених та прийнятних для товариства, за цiною не нижче балансовоТ
BapTocTi.
. характер правочинiв - договори купiвлi основних засобiв, що не с

сукупна BapTicTb правочинiв 50 000 000 гривень;
нерухомим майном, гранична

-2-



. харакгер правочинiв - договори продажу основних засобiв, що не с нерухомим майном,гранична сукупна BapTicTb правочинiв sb ооо'ооО гp"r.;;,-"'
Уповноважити голоВУ правлiння Товариства'.о]и.rr* Bci необхiднi дii вiдповiдно до прийнятогозагальними зборами рiше",я ,а уклIадання й пiдписання таких значних правочинiв, на умовахекономiчно вивiDкених та прийнят"й* дr" товариства, за цiною ". ""*"" балансовоТ BapTocTi безпо вторного додаткового погоджен ня Нагл ядовою радою.

реестрацiя та голосування акцiонерjв вiдýуu-ись вiдповiдно до Тимчасового порядку скликаннята дистанцiйного проведення загiшьних iборiв й;;й;**.u.-r"rх зборiв учасникiв корпоративногоiнвестицiйНого фонду, затl9рдженого рiшенн"м нацiЬнальноI KoMiciT . цi"""* паперiв та фондовогоринкУ вiд l6.04.2020 рокУ Nsl96. ФормЪ единогО бюлетенЯ для голосУваннЯ щодо Bcix питань порядку
Ж;"Т:,УОТ"ФХНl""'"Ж;"".""ТJiХТfll*::. i-оЙ"r"ujч 

to:ryya для кожного акцiоне ра дляЗаПОВНеННЯ Та ГОЛОСУВаННЯ З 19,10.2022 року нТ веб-саитi To"upr.}H""Н \:;;::#;https://kгp. uаlаkсziопеrаm. htm i.
Акцiонери мЕUIи завчасно самостiйно звернутись до депозитарноТ установи, яка обслуговуерахунок в цiнних палерах, на якому облiковуютоaо n-a*ni чпцiопaру акцii Товариства, для визначеннякiлькостi н,tлежних акцiонеру голосiв. 

, 
Акцiонерам Товариства, яким рахунок в цiнних паперахдепозитарною установою вiдкрито на пiдставi договору з-Товариством, Ыr'auоaaпечення реалiзаuiТПРаВа На УЧаСТЬ У ЗбОРаХ бУЛО НеОбХiДНО ЗВернуr"."'до обраних 

""i"'о"по."rчр"их установ дrIяукладення договорiв про обслуговування paxyHKiB цiп""* nun"piB та зарахуr]"r" на TaKi рахунки акцiйТовариства, Дlя реестрацiТ акuiонерiв (i* 'пр"д"ru"rr*i"l 
акцiонерами Товариства (представник€1,1чIакцiонерiв) подаваВся бюлетень *r' .опЬ.уJ;^;;;;.;;"р"iй устЪновi, ; обслуговуе рахунок вЦiННИХ ПаПеРаХ ВiДПОВiДНОГО,аКЦiОНеРа, на якому облiковуються н€rлежнi акцiонеру акцiт товариства наДаry СМаДеННЯ ПеРеЛiКУ аКЦiОНеРiВ, ЯКi МаЮТЬ право на участь у Зборах. у випадку подання бюлетенядля голосування, пiдписаного представником anuio"epa, до 6rп"rьня для голосування додавirлисядокументи, що пiдтверджують повноваrкення такого представника акцiонера або ix н€lлежним чиномзасвiдченi копii.

голосування на Зборах розпочzшося з 09 год, 00 хв. дати розмiщення единого бюлетеня дляГОЛОСУВаННЯ На ЗбОРаХ (l9ЖОВТНЯ2022 РОку).Голосування на Зборах завершене о I8год.O0хв. датипроведення Зборiв (04 листопада2022 року).
Бюлетенi для голосування на Зборах засвiдчувалися одним з насryпних способiв за виборомакцiонера:
l) за допомогою квалiфiкованого електронного
2) нотарiально, за умови пiдписання бюлетеня

вчиняе нотарiальнi лii;

пiдпису акцiонера (його прелставника);
в присутностi HoTapiyca або посадовоТ особи, яка

3) депозитарною установою, яка обслуговуе рахунок в цiнних паперах такого акцiонера, на якомуоблiковуються н€шежнi акцiонеру акuii Йвар".i;;" .u"yrou" пiдписання бюлетеня в присутностiуповноваженоТ особи депозитарноТ установи. Кожен uр*уш бюлетеня пiдписувався акцiонером(представником акцiонера), okpiM випадкiв засвiдчення бrп.r""" квалiфiкованим елекгронним пiдписомакцiонера (його представника). Bci акцiонери, якi noo-" хоча б один бюлетень для голосування уЗборах, пiдписаниЙ уповновalкеною на ra особоr, вв€Dкzшися такими, що прийняли участь у Зборах та езаресстрованими для участi у Зборах.
Iнформаuiя про участь акцiонерiв у Зборах надана Товарtству I-{ентральним депозитарiем напiдставi вiдповiдного договору та у порядку, встановленому Тимчасовим порядком скпикання тадистанцiйного проведення заг.шьних зборiв акцiонерiв ,u .u.-"""x зборiв учасникiв корпоративногоiнвестицiйного фонду, затвердженого рiЙенн", Нчцiоп-ьноТ комiсii з цiнrи* паперiв та фондовогоринку вiд 16.04.2020 року Ml96.

Пiдсумки голосування iз зазначенням
результатiв голосування з ко}кНого питання порядку денного Зборiв:

Проект рiшення за питанням порядку денного Nэl:
к1, ЗатвеРдити звiТ впконавчОго органУ Товариств а 202l piK. Рiшення за наслiдкампрозгляду звiту вlлконавчого органу Товариств а за 2027 piK не приймати.>>
пiдсумки голосування з питання порядку денного Льl, винесеного на голосування:
<<ЗА>> подано 8 бюлетенiв, в яких визначено 48 185 075 голосiв, Що скJIадае r00% вiд зага.гlьноiкiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для участi в загrulьни* ,борu* та голоси якихвраховуютЬся при визначеннi кворуму та голосуваннi в opiaHax Товариства.
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(проти) подано 0 бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складае 0о/о вiдзагальноi кiлькостiголосiв акцiонерiв, якi зарееструвitлися для участi в загаJIьних зборах та голоси яких враховуються привизначеннi кворуму та голосуваннi в органах Товариства.(УТРиМдВсь) подано 0 бюлетенir, 
" 

,*"* визначено 0 голосiв, що сюIада€ 0% вiд зага.пьноiкiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвЕллися д.пя участi " .u.-"""x зборах та голоси якихвраховуютЬся при визначеннi KBoDvMv та голосуваннi в органах Товариства.рIшЕння пршIIUIтЕ.

Проекг рiшення за питанням порядку денного ЛЬ2:
к2, Затверлшти звiт 

"u","до,оТ ралш Товариства за 202l piK. Рiшення за наслiдками розглядузвiту наглядовоТради Товаршства ,uiOZt piK не прrПrчrr.u
Пiдсумки голосування з питання порядку денного Nч2, винесеного на голосування:
<<ЗА>> подано 8 бюлетенiв, в яких визначено 48 185 075 голосiв, що скJIадае 100оh вiд загальноiкiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi в загtlльних зборах та голоси якихвраховуються при визначеняi кворуму та голосуваннi в opiaHax Товариства,(dIРоТи> подано 0 бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що .*чдчa 0% вiд загальноi кiлькостiголосiв акцiонерiв, якi зарееструвirлися для участi в загальних зборах та голоси яких враховуються привизначеннi кворуму_та голосуваннi в органах Товариства.(УТРиМАвся> подано 0 бюлЬтенi", 

" 
,n"* визначено 0 голосiв, що скJIадас 0Yо вiдзагальноТкiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi в загальних зборах та голоси якихвраховуються при a.:g:yl*BopyMy та голосуваннi в opiaHax Товариства.рIшЕнЕя прIдIн'IтЕ.

П_роект рiшення за питанням порядку денного J\Ъ3;
к3, ЗатверДити звiТ i висновки ревiзiйноТ KoMicii Товариств а202| piK. Рiшення за наслiдкамп

розгляду звiт i висновкiв ревiзiйноI KoMicii Товариства за 2d2l piK не прrй*rr".u
Пiдсумки голосування з питання порядку денного Nэ2, винесеного на голосування:
<<ЗА>> подано 8 бюлетенiв, в яких визначено 48 r85 075 голосiв, що скJIадае r00% вiд загальноТкiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструв€rлися д.гlя участi в загЕчIьних зборах та голоси якихвраховуютЬся при визначеннi кворуму та голосуваннi в органах Товариства.(<IIРоТи) подано 0 бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що сruIадае 07о вiд загальноТ кйькостiголосiв акцiонерiв, якi зарееструвilлися для участi в заг€шьних зборах та голоси яких враховуються привизначеннi кворуму та голосуваннi в органах Товариства.(УтРиМАВся) подано 0 бюлетенir, . ,*"* визначено 0 голосiв, що складае 0% вiд загальноiкiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвiIлися л.пя участi в загаJlьних зборах та голоси якихвраховуються при 

"-1.з_u-"jjl*Bopy'y та голосуваннi в органах Товариства.рIшЕння прIдitUIтЕ.

проект рiшення за питанням порядку денного М4:
<4. ЗатверДити рiчниЙ звiт Товариства 2021 piK.>
пiдсумки голосування з питання порядку денного },lb4, винесеного на голосування:
ПiдсумкИ голосування з питання порядку денного J\b2, винесеного на голосування:
<<ЗА>> подано 8 бюлетенiв, в яких визначено 48 185 075 голосiв, що скJIада€ r00% вiд загальноiкiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвrulися д.гlя участi в загaшьних зборах та голоси якихвраховуються при визначен_нi кворуму та голосуваннi в органах Товариства.(dIРоТи}) подано 0 бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що сIшадас 07о вiд загальноТ кiлькостiголосiВ акцiонерiв, якi зарессТрувrUIисЯ для участi в заг€rльниХ зборах та голоси яких вр.ховуються привизначеннi кворуму та голосуваннi в органах Товариства.(УТРиМАвся> подано 0 бюлетенi", 

" "*"* 
визначено 0 голосiв, що сI<llадае 0Yо вiдзагальноТкiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi в загiчlьних зборах та голоси якихвраховуються при ,1.з::jjlyopyMy та голосуваннi в органах Товариства.

РIШЕННЯ ПРLЙIUIТЕ.

Проект рiшення за питанням порядку денного Nч5:
к5. ПрибуТок Товариства за результатами дiяльностi за 2021 piK у розмiрi 50 99610 тис. грн.

розподiлити наступним чиномz l5o/o суми чистого прибуткУ, що ".ч"Ь""r",,;ъ;;,;"r;;.,;r.,спрямуваТи до резерВного капiТалу Товариства. Частину чистого прибутку у cyMi 4З З4616rr". .рrr.спрямувати на покриття збиткiв минулих pokiB. Дивiденди за 202l pik не нараховувати та невиплачувати.))
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пiдсумки голосування з питання порядку денного М5, винесеного на голосування:
<<ЗА>> подано 8 бюлетенiв, в яких визначено 48 185 075 голосiв, що складае l00o/o вiд загальноТкiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для участi в загальних зборах та голоси якихвраховуються при визначен_нi кворуму та голосуваннi в органах Товариства.(ДРоТи) подано 0 бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що скJIадае 0% вiд загальноТ кiлькостiголосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi в загальних зборах та голоси яких враховуються привизначеннi кворуму та голосуваннi в органаi Touap"c.Ba.(уТРиМАВся) подано 0 бюлетенiu, u ,*"" визначено 0 голосiв, що складае 0Yо вiдзагальноiкiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструв€uIися для участi в загаJlьних зборах та голоси якихвраховуються при визначеннi KBoDvMv та голосуваннi в органах Товариства.рIшЕнIIя прIдIIUIтЕ.

Проект рiшення за питанням порядку денного Ns6:

-",--:1I::еРеДНЬО НаДаТИ ЗГОДУ На ВЧинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися прдт(КИIВПОРТ> У ХОЛi ПОТОЧНОi.О"подuр.окоТ дiяльностi протягом не бiльш як одного року з датиприйняття цього рiшення, тобто до 0c.it.zo23 року включно:
о характер правочинiв - договори застави строком дiТ не бiльш як 5 (пrять) poKiB, граничнасукупна BapTicTb правочину або правочинiв 50 000 

-000 
гривень;, характер правочинiв - договори iпотеки строком дiТ не бiльш як 5(п'ять) poKiB, граничнасукупна BapTicTb правочину або правочинiв 50 000 Ь00 гривень;, характер правочинiв - догОВОри кредиту строком дiТ не бiльш як 5 (п'ять) poKiBo граничнасукупна BapTicTb правочину або правочинiв 50 000 Ь00 гривень;, характер правочинiв - логовiр iнвестування, пайовот участi, будiвництва, оренди строкомДii Не бiЛЬШ ЯК 10 (ЛеСЯТЬ) PoKiB, гранична сукупна BapTicTb npuuo""niB 50 000 000 гривень;, характеР правочинiВ договорИ купiвлi нерухомого майна, гранична сукупнаBapTicTb правочинiв 50 000 000 гривень; на умовах економiчно виважених та прийнятних длятовариства, за цiною не ни}кче балансовоТ BapTocTi;, характер правочинiв - договори продажу, застави, мiни нерухомого майна, граничнасукупна BapTicTb правочинiв 50 000 000 гривен" u iory числi, але не виключно

t за умови погодження з iпотекодержателем здiйснити вiдчуження нерухомогомайна - нежитловий булинок, лiтера (А), що знаходиться за адресою: м. КиiЪ, площаПоштова, будинок 3 (три), р"."rрuuiйний номер об'скту ,"ру*о*о.о майна в ЩержавномуpeecTpi речових прав на нерухоме майно: 51б7j380000, на умовах економiчно виважених
та прийнятнпх для товариствао ЗД Цiною не нижче балансовоТ BapTocTi.
,/ здiйснштИ вiдчуженнЯ нерухомоГо майна - групИ примiщенЬ ryртожитку (лiт.А2)' ЩО ЗНаХОДИТЬСЯ За аДРеСОЮ: М.КИiВ, ВУЛИця ТурЙька, Ъулrrо* 12, ресстрацiйнийномер об'скту нерухомого майна_в Щержавноrу p...ipi речових npu" nu нерухоме майно:
1827959080000, На УМОВаХ еКОНОМiЧНО Ь""u*"пЙ* та прийнятних для ToBapI|cTBal за цiноюне нижче балансовоТ BapTocTi.

, характер правочинiв - договори купiвлi основних засобiв, що не € нерухомим майном,гранична сукупна BapTicTb правочинiв 50 000 000 гривень;, характеР правочинiВ - договОри продшку основних засобiв, Що не € нерухомим майном,гранична сукупна BapTicTb правочинiв 50 000 000 гривень;
Уповноваlкити голОву правлiНня ТоварИства здiйснити Bci необхiднi дii вiдповiдно доприйнятого Загальними зборами рiшення та укпадання й пiдписання таких значнихправочинiв, на умовах економiчно виважених та прийнятних Для товариства, за цiною не нижчебалансовоi BapTocTi без повтоРного додаТкового погодження Наглядовой рчдоr.r,пiдсумки голосування з пит€lння порядку денного М6, винесеного на голосування:
<<ЗА>> подано 8 бюлетенiв, в яких визначено 48 185 075 голосiв, *; .;;о". r00% вiд загальноТкiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi В загаJгIьних зборах та голоси якихвраховуютЬся при визначеннi кворуму та голосуваннi в органах Товариства.(ПРоТи> Подано 0 бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що скJIадае 07о вiд загальноТ кiлькостiголосiВ акцiонерiв, якi зарееструваJIися для участi в загЕцIьних зборах та голоси яких враховуються привизначеннi кворуму та голосуваннi в органах Товариства.(УТРиМАВся) подано 0 бюлетенi", 

" "*"* 
визначено 0 голосiв, що смада€ 0%о вiд загальноiкiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися лля участi в загiшьних зборах та голоси якихвраховуютЬся при u":19::1"i кворуму та голосуваннi в органах Товариства.

PIшEHIUI пPIдiIUITE.
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ЗБОРИ ПРШiНЯЛИ РIШЕНIUI :
1, ЗатверлИти звiТ виконавчОго органу Товариства202lрiк. Рiшення за наслiдками розглядузвiту виконавчого органу Товариства ia ZO)t piK не приймати.
2, ЗатвердИти звiТ 

"а,"ядЬ"От рЧи Товфиств а за 202l piK. Рiшення за наслiдками розглядузвiту_наглядовоТ ради Товариства ,izOzt pi* ne прrrrur".
3, ЗатверлИти звiТ i впсновки ревiзiЙпоi KoMicii Товариств а 20Zl piK. Рiшешня за наслцками

РО3ГЛЯДУ ЗВiТ i ВИСНОВКiВ РеВiЗiЙноi KoMicii Товариства за 2-021 piK не ,rрrй*чrr.
4. ЗатверлИти рiчниЙ звiт Товариства 2021 piK.
5, Прибуток Товариства за рuiуr,rrчrчми дiяльностi за 2021 piK у розмiрi 50 996,0 тис. грц.РОЗПОДiЛити наступним чином: lld/o суми чистого прибутку, щЪ 

"iurrou"ro 7 649,,4 тис. грн.,спрямуваТи до резерВного капiТалу ТоварИства. Частину чистого прибутку у cyMi 4З З46,6тис. грн.спрямувати на покриття збиткiв минулих poKiB. Дивiденди за 202l piK не нараховувати та невиплачувати.

-л--"1J::еРеДНЬО 
НаДаТИ ЗГОДУ На Вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися прдт(киIВПоРТ> у ходi поточноТ господарськоi дiяльностi протягом не бiльш як одного року з датшприйняття цього рiшення, тобто до 0l.it.zo23 року включно:, характеР правочинiВ - договорИ застави строком дiТ не бiльш як 5 (п'ять) poKiB, граничнасукупна BapTicTb правочину або правочинiв 50 000'000 гривень;, характеР правочинiВ - договОри iпотеки строкоМ дiТ не бiльш як 5(пrять) poKiB, граничнасукупна BapTicTb правочину або правочинiв 50 000 Ь00 гривень;, характер правочинiв - договори кредиту строком дiТ не бiльш як 5 (п'ять) poKiB, граничнасукупна BapTicTb правочину або правЪчr"i" S0 Ьоо ЬоО гривень;

о характер правочи.нiв - логовiр iнвестування, пайовот участi, будiвництва, оренди строкомдiТ не бiльШ як 10 (десЯть) poKiB, гранична сукупна BapTicTb правочинiв 50 000 000 гривень;, характер правочинiв - договори купiвлi нерухомого майна, гранична сукупнаBapTicTb правочинiв 50 000 000 гривень; на умовах економiчно виважених та прийнятних длятовариства, За цiною не ншжче балансовоТ BapTocTi;, характер правочинiв - договори прода}ку, застави, мiни нерухомого майна, граничнасукупна BapTicTb правочинiв 50 000 000 гривень в тому числi, але не .r*дrrrо
,/ за умови погодження з iпотекодержателем здiйснити вiдчуження нерухомого майна -нежитловий будинок, лiтера (d))l що знаходиться за адресою: м.КиТв, площа Поштова,
булиноК 3 (три), реестрацiЙний номеР_об'сктУ нерухомого майна в Щержавному peecTpi
речових прав на нерухоме майно: 51675380000, на умовах економiчновиважених таприйнятних для товариства, за цiною не нижче балансовоТ BapTocTi../ здiйснити вiдчуження нерухомого майна - групи примiщень ryртожитку (лiт. А2), що3находитьСя за адресОю: м.КиТв, вулиця TypiBcbKa, булинок 12, реестрацiйншй номер об;скту
нерухомоГо майна в ЩержавНому pe€cTpi речовиХ прав на нерухоме майно: 1s279590-80000, на
умовах економiчно виважених та прийнятних для товариства, за цiною не нижче балансовоIвартосгi.
о характер правочинiв - договори купiвлi основних засобiв, що не € нерухомим майном,гранична сукупна BapTicTb правочинiв 50 000 000 грпвень;, характер правочинiв - договори продажу основних засобiв, що не

гранична сукупна BapTicTb правочинiв 50 000 000 гривень;
с нерухомим майном,

Уповноважити голову правлiння здiйснити Bci необхiднi дii вiдповiдно до
укладання й пiдписання таких значних
йнятних для товариства, за цiною не нижче

прийнятого Загальними зборами
правочинiв, на умовах економ
балансовоТ BapTocTi без повто аглядовою радою.

Збори е такими, що

Голова Зборiв

Секретар Зборiв

Пiдлужна

Олексiйчук Т.В.
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перелiк додаткiв до протоколу ЗборiвпривАтного АкцIонЕрiIого товдриствА(киiвський ргrIковий порт>,
ЩО проводплися дистанцiйно 04.11.2022 року

KoMicii ;за пiдсумками

голосування з ycix
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