
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

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

Директор       Гладуняк Роман Миколайович 

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

  М.П.  
19.06.2018 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект" 

2. Організаційно-правова форма 
Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 
01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького,буд.16-22 

4. Код за ЄДРПОУ 
04012780 

5. Міжміський код та телефон, факс 
0442340520 0442340520 

6. Електронна поштова адреса 
at@kyivproekt.com 

 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.06.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано у* 

117 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку 21.06.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці www.kyivproekt.com.ua в мережі Інтернет 20.06.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість 

№ 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) 

1 2 3 4 5 

1 19.06.2018 5760 66331 8.68 

Зміст інформації: 

19.06.2018 р. Наглядовою Радою ПАТ "КИЇВПРОЕКТ " прийнято рiшення (Протокол № 12 вiд 19.06.2018 р.) про надання згоди на вчинення 
Публiчним акцiонерним товариством "КИЇВПРОЕКТ" правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть – укладання договору про надання 
послуг з обслуговування об'єкта нерухомостi по вул. Богдана Хмельницького, 16-22 з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«СПЕЦСТРОЙСТАНДАРТ», iдентифiкацiйний код 34963693. 
Особа, яка має заiнтересованiсть у вчиненнi даного правочину є Голова Наглядової ради ПАТ «Київпроект» Свирида Олеся Миколаївна, 
ознака заiнтересованостi – є членом виконавчого органу (директор) ТОВ «СПЕЦСТРОЙСТАНДАРТ» , яке є стороною даного правочину. 
Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (загальна сума Договору) складатиме 5 760 000,00 грн. (П’ять мiльйонiв сiмсот шiстдесят 
тисяч гривень 00 копiйок), з урахуванням ПДВ. Вартiсть активiв ПАТ «Київпроект» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2017 року складає 66 331 000,00 грн. (Шiстдесят шiсть мiльйонiв триста тридцять одна тисяча гривень 00 копiйок). Спiввiдношення 
ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину (загальної суми Договору) до вартостi активiв ПАТ «Київпроект» за даними останньої 
фiнансової звiтностi складає 8,68 вiдсоткiв.  
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