
Положення про загальні збори відсутнє, тому що відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 897 і п.п. 19 та 27 Статуту 

державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р.         

№ 1793, засновником та єдиним акціонером Компанії «Укрбуд» є держава в особі 

Кабінету Міністрів України і у державній власності перебуває 100 відсотків акцій 

Компанії «Укрбуд». У зв’язку з цим, та згідно частини четвертої ст. 11 Закону 

України від 21.09.2006 р. № 185-V «Про управління об’єктами державної 

власності» функції з управління корпоративними правами держави виконуються 

відповідно до цього Закону безпосередньо, без скликання загальних зборів 

акціонерів (учасників) господарського товариства. 

 

Компанія «Укрбуд» не утворювала філії, представництва або інші 

відокремлені структурні підрозділи, що розташовані поза її місцезнаходженням та 

здійснюють всі або частину її функцій та/або представництво і захист інтересів 

Компанії «Укрбуд». 

 

Кабінет Міністрів України не затверджував принципи (кодекс) 

корпоративного управління Компанії «Укрбуд». 

 

Протоколи загальних зборів відсутні, у зв’язку з тим, що у Компанії 

«Укрбуд» як акціонерного товариства з одним акціонером загальні збори 

акціонерів не скликаються та не проводяться. 

 

Проспект емісії акцій відсутній, оскільки Кабінет Міністрів України не 

приймав рішень про продаж чи інше відчуження акцій Компанії, а також про їх 

додатковий випуск. 

Інші цінні папери Компанія «Укрбуд» не випускала, оскільки її органами 

управління рішення про випуск таких цінних паперів не приймалося. 

 

Загальні збори акціонерів Компанії «Укрбуд» як акціонерного товариства з 

одним акціонером не скликаються та не проводяться, в т.ч. не надсилаються 

повідомлення про проведення загальних зборів та про зміни в порядку денному 

загальних зборів. 

 Афілійовані особи відсутні, оскільки у Компанії «Укрбуд» засновником та 

єдиним акціонером Компанії «Укрбуд» є держава в особі Кабінету Міністрів 

України і у державній власності перебуває 100 відсотків акцій Компанії «Укрбуд». 

Компанія «Укрбуд» є єдиним засновником наступних підприємств: 
№ 

п/п 

Найменування підприємства Ідентифікаційний 

код підприємства 

Місцезнаходження 

підприємства 

1 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 

«ДОНЕЦЬКИЙ 

ПРОМБУДНДІПРОЕКТ» 

33417233 83004, Донецька область, 

м. Донецьк, вул. 

Університетська, №112 

2 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 

«КИЇВСЬКИЙ 

ПРОМБУДПРОЕКТ» 

33350792 01030, м. Київ, вул. М. 

Коцюбинського, будинок 1 



3 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 

«ЛЬВІВСЬКИЙ 

ПРОМБУДПРОЕКТ» 

33359271 79070, Львівська область, 

м. Львів, проспект 

Червоної калини, будинок 

35 

4 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 

«ОДЕСЬКИЙ 

ПРОМБУДПРОЕКТ» 

33387120 65012, Одеська область,  

м. Одеса, вул. Велика 

Арнаутська, будинок 15 

5 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 

«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 

ПРОМБУДПРОЕКТ» 

33384237 49000, Дніпропетровська 

область, м. Дніпро, 

проспект Карла Маркса, 

будинок 57 

6 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

ПРОМБУДПРОЕКТ» 

33357934 46002, Тернопільська 

область, м. Тернопіль, вул. 

У.Самчука, будинок 3А 

7 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ 

КОМБІНАТ «МОНОЛІТ» 

33383131 49000, Дніпропетровська 

область, м. Дніпро, вул. 

Юрія Савченка , будинок 

97 

8 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ 

НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ 

КОМБІНАТ» 

33378273 69035, Запорізька область, 

м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 

будинок 9 

9 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

«НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ 

КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД» 

33407618 50051, Дніпропетровська 

область, м. Кривий Ріг, вул. 

Вітчизни, будинок 9 

10 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

«НАВЧАЛЬНО - КУРСОВИЙ 

КОМБІНАТ «ОДЕСБУД» 

33387157 65044, Одеська область,  

м. Одеса, проспект 

Шевченка, будинок 2 

11 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

«СУМСЬКИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР» 

33390353 40031, Сумська область, м. 

Суми, проспект Курський, 

будинок 143 

 


