
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів.  

 

Генеральний директор       Губарєв Володимир Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 
28.11.2018 

(дата) 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

85300, Донецька обл. м. Покровськ, вул. Захисникiв України, буд. 31 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

01236070 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(06239) 2-04-87 (06239) 2-06-84 

6. Електронна поштова адреса 

office@ap-ukrbud.com 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.11.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №229(2982) ВIДОМОСТI НКЦПФР 29.11.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

http://ukrstroy.prat.ua/ в мережі Інтернет 29.11.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

27.11.2018 
припинено 

повноваження 
Голова 

правлiння 
Губарєв Володимир 

Миколайович 
- 0 

Зміст інформації: 

27.11.2018 р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРАТ "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД", а саме, припинено повноваження голови 
правлiння Губарєва Володимира Миколайовича на пiдставi рiшення наглядової ради товариства (протокол (рiшення) № 1 вiд 27.11.2018р.). 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення прийняте у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до 
дiючої редакцiї статуту. Особа перебувала на посадi з 26.04.2017р. Особа акцiями товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

27.11.2018 
припинено 

повноваження 
Член 

правлiння 
Дударєв Вячеслав 

Олександрович 
- 0 

Зміст інформації: 

27.11.2018 р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРАТ "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД", а саме, припинено повноваження члена 
правлiння Дударєва Вячеслава Олександровича на пiдставi рiшення наглядової ради товариства (протокол (рiшення) № 1 вiд 27.11.2018р.). 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення прийняте у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до 
дiючої редакцiї статуту. Особа перебувала на посадi з 26.04.2017р. Особа акцiями товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

27.11.2018 
припинено 

повноваження 
Член 

правлiння 
Зайцева Тетяна Iванiвна - 0 

Зміст інформації: 

27.11.2018 р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРАТ "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД", а саме, припинено повноваження члена 
правлiння Зайцевої Тетяни Iванiвни на пiдставi рiшення наглядової ради товариства (протокол (рiшення) № 1 вiд 27.11.2018р.). Особа не надала 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення прийняте у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до дiючої редакцiї 
статуту. Особа перебувала на посадi з 26.04.2017р. Особа акцiями товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

27.11.2018 
припинено 

повноваження 
Член 

правлiння 
Попова Олександра 

Володимирiвна 
- 0 

Зміст інформації: 

27.11.2018 р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРАТ "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД", а саме, припинено повноваження члена 
правлiння Попової Олександри Володимирiвни на пiдставi рiшення наглядової ради товариства (протокол (рiшення) № 1 вiд 27.11.2018р.). 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення прийняте у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до 
дiючої редакцiї статуту. Особа перебувала на посадi з 26.04.2017р. Особа акцiями товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

27.11.2018 
припинено 

повноваження 
Член 

правлiння 
Замишляєв Василь 

Васильович 
- 0 

Зміст інформації: 

27.11.2018 р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРАТ "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД", а саме, припинено повноваження члена 
правлiння Замишляєва Василя Васильовича на пiдставi рiшення наглядової ради товариства (протокол (рiшення) № 1 вiд 27.11.2018р.). Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення прийняте у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до дiючої 
редакцiї статуту. Особа перебувала на посадi з 26.04.2017р. Особа акцiями товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

27.11.2018 обрано 
Генеральний 

директор 
Губарєв Володимир 

Миколайович 
- 0 

Зміст інформації: 

27.11.2018 р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРАТ "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД", а саме, обрано на посаду генерального 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

директора Губарєва Володимира Миколайовича на пiдставi рiшення наглядової ради товариства (протокол (рiшення) № 1 вiд 27.11.2018р.). 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення прийняте у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до 
дiючої редакцiї статуту. Особу обрано строком до дати вiдкликання (припинення повноважень). До обрання особа займала посаду голови 
правлiння. Особа акцiями товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 


