
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

09.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  

№ 09/04-1
(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 № 2826,
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  24  грудня  2013  року  за  №  2180/24712  (із
змінами) 

Генеральний директор    Кржевiн Анатолiй Абрамович
(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 "Наука - Спорт"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03142, м. Київ обл., бул. Академiка Вернадського, 32

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

23520073

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 424-02-02

6. Адреса електронної пошти

sp_nauka_2018@ukr.net

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.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262

УКРАЇНА 
DR/00001/APA

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



Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника 
фондового ринку

nauka-
sport.com.ua

 10.04.2019

(адреса сторінки) (дата)



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення
Гранична сукупна

вартість правочинів (тис.
грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів

емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

1 2 3 4 5
1 09.04.2019 35875 7175.0 500

Зміст інформації:

Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКА-СПОРТ" 09.04.2019 
р. (Протокол №1 рiчних загальних зборiв ПРАТ "НАУКА-СПОРТ" вiд 09.04.2019 р.) вирiшили попередньо надати згоду на укладення значних
правочинiв (кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, 
задоволення вимог кредиторiв, оренди, поруки, зберiгання договорiв надання послуг тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких 
договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних зборiв Товариства, на суму не бiльше як 500 
% вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2018 рiк за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства 
(на загальну сукупну суму/вартiсть не бiльш як 35875,0 тис. грн. (тридцять п'ять мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.). 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2018 р. склала 7175,0 тис.грн. (сiм мiльйонiв сто сiмдесят п'ять 
тисяч гривень 00 коп.). Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства Генерального директора, або уповноважену 
особу, що дiє на пiдставi нотарiально посвiдченої довiреностi та визначена рiшенням Наглядової ради Товариства щодо надання попередньої 
згоди на укладення вiдповiдних договорiв. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та 
визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства. Генеральний директор Кржевiн Анатолiй Абрамович.

Підписано з використанням сертифіката:
 ЄДРПОУ установи: 23520073
 ДРФО особи: 23520073
 ПІБ особи або найменування установи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКА-СПОРТ"
 Ідентифікатор ключа: 1869e8a956a761d0bc0ba6464e6dca528fa025998d38fd13780bbf6d50ca16f
 E-mail: nauka.sport@meta.ua
 Посада: 
 Поштовий індекс: 03142
 Область: 
 Район: місто КИЇВ
 Адреса: бульвар Академіка Вернадського, буд. 32



 Дата початку дії сертифіката: 06.09.2017 14:30:08
 Дата закінчення дії сертифіката: 04.09.2019 23:59:59
 Видавець: АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
 Видавець (серійний номер): UA-36865753-0114
 Серійний номер сертифіката: 0100000000000000000000000000000006c05971

Результат перевірки стану сертифіката:
Сертифікат дійсний
Час підпису (підтверджено позначкою часу від АЦСК): 11.04.2019 15:44:03
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