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Українська Корпорація Розвитку Підприємств (УКРП) була зареєстрована в провінції 
Онтаріо, Канада, в 1994 році з метою заохочення ресурсів та інвестицій безпосередньо в 
акціонерний капітал підприємств в новій незалежній Україні. Компанія зробила 
первинне розміщення своїх акцій в 1996 році. Лістинг (розміщення) акцій було зроблено 
на Канадській Венчурній Біржі (CDNX-UKR). Діяльність компанії керується з 
центрального офісу в Торонто та через представництво в Києві. 
 
На даний час компанія інвестувала кошти в п�ять проектів, які здійснюються в трьох 
секторах. В рамках двох проектів проводяться роботи з відновлення вугільних залишків 
з використанням південно�африканської технології переробки старих шлаків, кількість 
яких є дуже великою. Обидва проекти здійснюються в Донбаському регіоні із залученням 
одного й того ж українського партнера, корпорації, штаб-квартира якої знаходиться у 
Донецьку.    
 
УКРП має також значний, але не контрольний пакет акцій в одному з великих банків 
Західної України. Цей банк знаходиться у Львові та має ліцензію на здійснення усіх 
банківських та фінансових операцій, включаючи трастові та зберігацькі (кастодіальні) 
операції. Банк надає повний спектр послуг через свої численні відділення в Західній 
Україні. 
   
Компанія здійснила також два невеликі проекти з розвитку комерційної нерухомості у 
місті Києві. Перший з них передбачав реконструкцію комерційного  будинку площею 800 
квадратних метрів, який розташований в Подільському районі міста Києва. В рамках 
другого проекту кошти були спрямовані на розвиток офісної/торгівельної нерухомості, 
яка розташована в центрі Києва.  
 
Голова компанії � Франк Поттер, колишній Виконавчий Директор Світового Банку. 
Грегорі Кіні - Виконавчий Директор, котрий відповідає за всі функції операційного, 
фінансового та адміністративного керівництва компанією. Роман Савицький, мешканець 
Києва, є Директором по Україні. Олександр Тулько, мешканець Торонто, є Директором з 
Розвитку Бізнесу; він відповідає за пошук та оцінку нових проектів та підприємств. 
 
УКРП бажає розвивати свій бізнес в Україні і з цією метою активно шукає відкриті 
акціонерні та приватні українські компанії, які потребують інвестицій та мають великий 
потенціал зростання. Потрібні кошти надаються у формі акціонерного капіталу або 
конверсійних боргових зобов�язань в розмірі від 500,000 до 1,500,000 доларів США. У 
деяких виключних випадках, коли розвиток підприємства є сталим і потребує 
додаткових інвестицій, УКРП може розглянути питання виділення більш значних 
коштів. Компанія також розгляне пропозиції щодо фінансування короткострокових 
торгівельних проектів, якщо існує можливість розвитку більш широкої співпраці.  
  
Щоб отримати більш детальну інформацію, будь ласка, звертайтися до сайту компанії: 
http://www.geocities.com/ukrcorp/index.html 
  
 


