
Титульний аркуш Повідомлення  

(Повідомлення про інформацію) 
  

  18.08.2020   

  (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

  

№ 18/08/2020-ДКПА   

  (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) 

  

  

Директор       Басюк Юрiй Васильович 

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

уповноваженої особи емітента) 

  

          

  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 
  

I. Загальні відомості 
  

1. Повне найменування емітента   Приватне акцiонерне товариство "Спецбудмаш" 

  

2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 

  

3. Місцезнаходження   Київська, 07400, м. Бровари, вул. Січових стрільців, 4 

  

4. Ідентифікаційний код юридичної особи   01354485 

  

5. Міжміський код та телефон, факс   (04594) 5-30-16, (04594) 5-30-16 

  

6. Адреса електронної пошти   at75@atrep.com.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) 

   

  

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) 

   

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
  

Повідомлення розміщено на 

власному веб-сайті 

  https://sbm-503.com.ua/ua/richnyy-zvit   18.08.2020 

учасника фондового ринку   (URL-адреса веб-сайту)   (дата) 



Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її 

афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій 
 

№ з/п Дата повідомлення 

емітента особою, що 

здійснює облік права 

власності на акції в 

депозитарній системі, 

або акціонером 

(власником) 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - 

власника (власників) пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

до зміни (у відсотках 

до статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

після зміни (у 

відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 18.08.2020 Гуйван Олександр Мирославович  0,554576 99,995546 

Зміст інформації: 

Акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ"  (далі по тексту  "Товариство", скорочене найменування ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ", 

місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4; код за ЄДРПОУ 01354485) Громадяни України Гуйван Олександр Мирославович, 

Ратошнюк Віктор Васильович, Гуйван Мирослав Михайлович, Чехівська Ірина Вікторівна,  17.08.2020р. між уклали  Договір про спільну діяльність, на підставі якого 

вони спільно стають власниками домінуючого контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" у розмірі 16480322шт., 

що складає 99,9955464% статутного капіталу та в загальній кількості акцій  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ".  

Зазначеним договором визначено стороною договору, уповноваженою сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що 

діють спільно (уповноваженою особою) Гуйвана Олександра Мирославовича.  

Згідно норм статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", передбачені цією статтею права і обов'язки особи, яка набуває право власності на домінуючий 

контрольний пакет акцій товариства, покладаються на уповноважену особу Гуйвана Олександра Мирославовича. 

18.08.2020 Товариство було повідомлене про укладення зазначеного договору. 

Кількість акцій товариства, що належали особі, її афілійованим особам та третім особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 

1.Гуйван Олександр Мирославович  - 91 400 шт. простих іменних акцій, що становить 0,554576114% статутного капіталу та в загальній кількості акцій Товариства, 

його афілійованій особі Гуйвану Мирославу Михайловичу належало 11 127 744 шт. простих іменних акцій, що становить 67,518392025% статутного капіталу та в 

загальній кількості акцій Товариства. Разом - 11219144 шт. простих іменних акцій, що становить 68,072968139% статутного капіталу та в загальній кількості акцій 

Товариства. 

2.Ратошнюк Віктор Васильович  - 5 215 531 шт. простих іменних акцій, що становить 31,645611786% статутного капіталу та в загальній кількості акцій Товариства, 

його афілійованій особі Чехівській Ірині Вікторівні  належало 45 647 шт. простих іменних акцій, що становить 0,276966475% статутного капіталу та в загальній 

кількості акцій Товариства. Разом - 5261178 шт. простих іменних акцій, що становить 31,922578261% статутного капіталу та в загальній кількості акцій Товариства. 

3. Гуйван Мирослав Михайлович - 11 127 744 шт. простих іменних акцій, що становить 67,518392025% статутного капіталу та в загальній кількості акцій Товариства, 

його афілійованій особі Гуйвану Олександру Мирославовичу  належало 91 400 шт. простих іменних акцій, що становить 0,554576114%   статутного капіталу та в 

загальній кількості акцій Товариства. Разом - 11219144 шт. простих іменних акцій, що становить 68,072968139% статутного капіталу та в загальній кількості акцій 

Товариства. 

4. Чехівська Ірина Вікторівна  - 45 647 шт. простих іменних акцій, що становить 0,276966475% статутного капіталу та в загальній кількості акцій Товариства, її 



афілійованій особі Ратошнюку Віктору Васильовичу  належало 5 215 531 шт. простих іменних акцій, що становить 31,645611786% статутного капіталу та в загальній 

кількості акцій Товариства. Разом - 5261178 шт. простих іменних акцій, що становить 31,922578261% статутного капіталу Товариства. 

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дата набуття такого пакета: 

Найвища ціна акції, за якою Гуйван Олександр Мирославович  придбавав акції товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного 

пакета акцій включно з датою набуття, становила 0,10 грн. за одну акцію, дата придбання акцій - 08.04.2020р.  

Найвища ціна акції, за якою Ратошнюк Віктор Васильович  придбавав акції товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного 

пакета акцій включно з датою набуття, становила 0,25 грн. за одну акцію, дата придбання акцій останнього пакету акцій у кількості 3810026 шт. - 22.08.2019р.  

Гуйван Мирослав Михайлович не придбавав акції товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з 

датою набуття. 

Найвища ціна акції, за якою Чехівська Ірина Вікторівна  придбавала акції товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного 

пакета акцій включно з датою набуття, становила 0,25 грн. за одну акцію, дата придбання акцій - 04.06.2020р.  

Особи, що діють спільно, та їх афілійовані особи опосередковано не набували право власності на акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СПЕЦБУДМАШ". Інші афілійовані особи сторін договору про спільну діяльність не набували право власності на акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ". 

Таким чином, найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 

12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, становить 0,25 грн. (двадцять п`ять копійок) за одну акцію. 

Інформація про розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права 

власності на такий пакет акцій відсутня; 

Оскільки до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Гуйван Олександр Мирославович разом з його афілійованою особою Гуйваном Мирославом 

Михайловичем  володів 11219144  штуками простих іменних акцій Товариства, що становило  68,072968139 %  від загальної кількості акцій Товариства,  положення  

статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства", на осіб, що діють спільно,  не поширюються. 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX 

 

 


