	Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
	цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента
	І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" 
2. Код за ЄДРПОУ 32082765
3. Місцезнаходження 49027 м.Дніпро пл.Шевченко, 4-а
4. Міжміський код, телефон та факс 056 744 88 03 056 744 88 03
5. Електронна поштова адреса ik@global-estates.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
Інформації www.hotel-zhovtneviy.dp.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 
розділу ІІІ цього Положення Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
	ІІ. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
	правочинів
		Дата 	Ринкова 	Вартість активів 	Співвідношення ринкової вартості майна 
		прийняття	вартість майна 	емітента за даними 	або послуг, що є предметом правочину, до 
	№	 рішення	або послуг, що є	останньої річної 	вартості активів емітента за даними 
	з/п	 предметом 	фінансової звітності	останньої річної фінансової звітності
	правочину	(тис. грн)	(у відсотках)
	(тис. грн)
	1	2	3	4	5
	1	26.07.2016	91983	2227,2	4129,98384
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 26.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв:Наглядова рада ПрАТ "Готель "Жовтневий";
Предмет правочину: забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Карінда", підтвердити згоду на укладання Товариством з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" договорів наступної іпотеки належного на праві власності Товариству нерухомого майна та передати в наступну іпотеку нерухоме майно заставною вартістю, яку визначено незалежним суб'єктом оціночної діяльності на підставі звіту про оцінку ринкової вартості майна, а саме:
1)	Готель "Жовтневий" м Дніпропетровськ, пл. Шевченко, 4а, заставною вартістю 91 983 652,00 грн. (дев'яносто один мільйон дев'ятсот вісімдесят три тисячі шістдесят п'ять дві гривні 00 коп.);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до 
законодавства: 91983,652 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2227,2 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 4129,98384%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 17 977 900;
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені 
законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства:немає.
	ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.	Директор							Крапивний О.А.
	(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.
	26.07.2016
	(дата)

