
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 
 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента  Державне публічне акціонерне товариство «Будівельна 

компанія «Укрбуд» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента   Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента    33298371  
1.4. Місцезнаходження емітента  02002, м. Київ, вул.. Раскової, будинок 23 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 503-89-50 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  company@ub.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації  www.ub.kiev.ua 
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу ІІІ цього Положення - Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

 

2. Текст повідомлення 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

Дата вчинення 
дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноваження 

Посада* Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, 

дата видачі, орган, який 
видав)** або код за 
ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір частки  
в статутному 

капіталі 
емітента          

(у відсотках) 

1  2  3  4  5  6  

Рішення 
наглядової ради 
державного 
публічного 
акціонерного 
товариства 
«Будівельна 
компанія 
«Укрбуд»          
від 29 березня 
2016 р. №1/18  

Призначено  
Головою 
правління з 
подовженням 
терміну 
повноважень   

Голова 
правління 

Пойманов Сергій 
Миколайович 

 

  згоди на розкриття 
паспортних даних не 
надано 

 Не володіє 

 

Рішенням наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Будівельна 
компанія «Укрбуд» від 29 березня 2016 року  №1/18 головою правління державного публічного 
акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» призначений Пойманов Сергій Миколайвич на 
новий строк 5 років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі 
товариства не володіє. Перелік попередніх посад: голова правління державного публічного 
акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд».  Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. 

Підтверджую достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнаю, що несу 
відповідальність згідно з законодавством.  

 

 

Голова правління                                                             С.М. Пойманов 
   

   


