
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

____15 березня 2019 року______________________ 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
N_____230/09_____ (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) 
 

Генеральний директор       Губарєв Володимир Миколайович 

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

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

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

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

01236070 

5. Міжміський код та телефон, факс 

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

6. Адреса електронної пошти 

office@ap-ukrbud.com 

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку. 

 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку   

 
(адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ 
з/п 

Дата отримання 
інформації від 
Центрального 
депозитарію 

цінних паперів або 
акціонера 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи або 
найменування 

юридичної особи 
власника (власників) 

акцій 

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 

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного 
капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 15.03.2019 

ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

ЗАВОД" 

30939178 74,986458 49,975480 

Зміст інформації: 

ПРАТ "АП "УКРБУД" повідомляє, що 15.03.2019 року на підставі інформації, яка мiститься в переліку акціонерів, яким надсилатиметься 
письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 12.03.2019 року, отриманому від ПАТ "НДУ", 
йому стало вiдомо про змiну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 
значенню пакета акцій, а саме, в наслiдок вiдчуження, розмiр частки власника юридичної особи-резидента ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", iдентифiкацiйний код 30939178, став меншим порогового значення пакета 
акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження становив 75,002152%. Розмiр частки власника акцiй 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження становить 49,985940%. Розмiр частки акцiонера до змiни у вiдсотках до статутного 
капiталу становив 74,986458%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни у вiдсотках до статутного капiталу становить 49,975480%. У емiтента 
вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось вiдчуження пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга 
володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а 
також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. 

2 15.03.2019 
ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
39649746 0 24,989994  



№ 
з/п 

Дата отримання 
інформації від 
Центрального 
депозитарію 

цінних паперів або 
акціонера 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи або 
найменування 

юридичної особи 
власника (власників) 

акцій 

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 

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного 
капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

"ШАХТА "СВЯТО-
ПОКРОВСЬКА №3" 

Зміст інформації: 

ПРАТ "АП "УКРБУД" повідомляє, що 15.03.2019 року на підставі інформації, яка мiститься в переліку акціонерів, яким надсилатиметься 
письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 12.03.2019 року, отриманому від ПАТ "НДУ", 
йому стало вiдомо про змiну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 
значенню пакета акцій, а саме, в наслiдок набуття, розмiр частки власника юридичної особи-резидента ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3", iдентифiкацiйний код 39649746, став бiльшим порогового значення пакета 
акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 0%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття становить 24,995224%. Розмiр частки акцiонера до змiни у вiдсотках до статутного капiталу становив 
0%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни у вiдсотках до статутного капiталу становить 24,989994%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином 
(прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами 
юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку 
пороговi значення було досягнуто або перетнуто. 

 


