
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

15.03.2023 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 07/02-2023 

(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). 

 

Голова правління    Бочарніков С.Д. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Державне публічне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 02002, м.Київ, м. Київ, вул.Є.Сверстюка (М.Раскової), буд.23 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 33298371 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 (044) 503-89-37, (044) 390-38-25 

6. Адреса електронної пошти: 

 company@ub.kiev.ua 

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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
  

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав 

за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 
 

1. Причина повідомлення (відмітити потрібне):  

 - Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 

рівним пороговому значенню пакета акцій  

- Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

 - Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною 

пороговому значенню пакета акцій  

 

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону 

України "Про акціонерні товариства":  

2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):   

2.2. Щодо 

юридичної 

особи: 

Найменування Ідентифікаційний код 

юридичної особи - резидента 

або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - 

нерезидента 

Місцезнаходження 

Фонд державного майна 

України 

00032945 01133, м. Київ, вул. Генерала 

Алмазова, 18/9 

3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: 26.01.2023  

4. Результат Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

іншими 

цінними 

паперами (у 

відсотках) (за 

наявності) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями, 

пов'язаних із 

фінансовими 

інструментами 

(у відсотках) 

Усього Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій емітента 

станом на 

останню дату 

складення 

реєстру 

власників 

акцій (шт.) 

1 2 3 4 5 6 6 

на дату, коли 

порогове 

значення було 

досягнуто або 

перетнуто 

 100   100 193 136 

дані 

попереднього 

повідомлення 

(за наявності) 

      

5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 

рівним пороговому значенню пакета акцій  

Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто  

Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер цінних 

паперів 

Дія (набуття або 

відчуження) 

Кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Розмір пакета 

голосуючих акцій (у 

відсотках) Володіння (пряме 

або опосередковане) 

     

 

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 



меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто  

Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційни

й номер цінних 

паперів 

Дія (набуття 

або 

відчуження) 

Один із випадків, 

передбачених частиною 

дев'ятою статті 64-1 

Закону України "Про 

акціонерні товариства" 

Кількість 

голосів (шт.) 

Розмір прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

акції прості 

іменні 

UA4000114847 набуття голосуючі акції 

перебувають у володінні 

третьої особи, яка 

користується ними від 

свого імені, але в 

інтересах такої фізичної 

або юридичної особи 

193 136 100 

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного 

товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому 

значенню пакета акцій  

7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки  

Тип фінансового 

інструмента 

Дата 

виконання 

Дія (набуття 

або 

відчуження) 

Володіння (пряме або 

опосередковане) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, які 

можуть бути 

набуті у разі 

виконання 

фінансових 

інструментів 

(шт.) 

Сумарна 

кількість прав 

за акціями (у 

відсотках) 

      

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику  

Тип фінансового 

інструмента 

Дата 

виконання 

Базовий 

актив 

(акції або 

право 

голосу) 

Дія 

(набуття 

або 

відчуженн

я) 

Володіння 

(пряме або 

опосередковане

) 

Розрахун

ок 

(грошови

й або 

право 

голосу) 

Кількість 

голосів 

(шт.) 

Сумарна 

кількість 

прав за 

акціями 

(у 

відсотках) 

        

8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 

(особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями  

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або найменування юридичної 

особи 

Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями, 

пов'язаних із 

фінансовими 

інструментами 

(у відсотках) 

Усього 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

- 0 0 0 0 

- 

9. У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:  

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи - довірителя: ; 

кількість голосів (шт.): ; 

розмір прав голосу (у відсотках): ; 

дата закінчення строку довіреності: ;  

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:  

Інформація розкривається на підставі отриманого 07.02.2023 р. листа від Фонду державного майна України щодо 

передачі Фонду державного майна України повноважень з управління корпоративними правами держави згідно із 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 р. № 910-р "Деякі питання управління об'єктами 



державної власності".   

 

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону 

України "Про акціонерні товариства":  

2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):   

2.2. Щодо 

юридичної 

особи: 

Найменування Ідентифікаційний код 

юридичної особи - резидента 

або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - 

нерезидента 

Місцезнаходження 

Кабінет Міністрів України - 01008, м. Київ, 

вул.Грушевського 12/2 

3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: 26.01.2023  

4. Результат Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

іншими 

цінними 

паперами (у 

відсотках) (за 

наявності) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями, 

пов'язаних із 

фінансовими 

інструментами 

(у відсотках) 

Усього Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій емітента 

станом на 

останню дату 

складення 

реєстру 

власників 

акцій (шт.) 

1 2 3 4 5 6 6 

на дату, коли 

порогове 

значення було 

досягнуто або 

перетнуто 

      

дані 

попереднього 

повідомлення 

(за наявності) 

 100   100 193 136 

5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 

рівним пороговому значенню пакета акцій  

Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто  

Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер цінних 

паперів 

Дія (набуття або 

відчуження) 

Кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Розмір пакета 

голосуючих акцій (у 

відсотках) Володіння (пряме 

або опосередковане) 

     

 

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто  

Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційни

й номер цінних 

паперів 

Дія (набуття 

або 

відчуження) 

Один із випадків, 

передбачених частиною 

дев'ятою статті 64-1 

Закону України "Про 

акціонерні товариства" 

Кількість 

голосів (шт.) 

Розмір прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

акціх прості 

іменні 

UA4000114847 відчуження голосуючі акції 

перебувають у володінні 

третьої особи, яка 

193 136 0 



користується ними від 

свого імені, але в 

інтересах такої фізичної 

або юридичної особи 

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного 

товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому 

значенню пакета акцій  

7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки  

Тип фінансового 

інструмента 

Дата 

виконання 

Дія (набуття 

або 

відчуження) 

Володіння (пряме або 

опосередковане) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, які 

можуть бути 

набуті у разі 

виконання 

фінансових 

інструментів 

(шт.) 

Сумарна 

кількість прав 

за акціями (у 

відсотках) 

      

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику  

Тип фінансового 

інструмента 

Дата 

виконання 

Базовий 

актив 

(акції або 

право 

голосу) 

Дія 

(набуття 

або 

відчуженн

я) 

Володіння 

(пряме або 

опосередковане

) 

Розрахун

ок 

(грошови

й або 

право 

голосу) 

Кількість 

голосів 

(шт.) 

Сумарна 

кількість 

прав за 

акціями 

(у 

відсотках) 

        

8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 

(особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями  

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або найменування юридичної 

особи 

Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями, 

пов'язаних із 

фінансовими 

інструментами 

(у відсотках) 

Усього 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

- 0 0 0 0 

- 

9. У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:  

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи - довірителя: ; 

кількість голосів (шт.): ; 

розмір прав голосу (у відсотках): ; 

дата закінчення строку довіреності: ;  

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:  

Інформація розкривається на підставі отриманого 07.02.2023 р. листа від Фонду державного майна України щодо 

передачі Фонду державного майна України повноважень з управління корпоративними правами держави  згідно із 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 р. № 910-р "Деякі питання управління об'єктами 

державної власності".   

 


