
 
Повідомлення про намір скористатися правами, 

 передбаченими ст.65-2 Закону України « Про акціонерні товариства» 
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» 

(код ЄДРПОУ 13708491) 
місцезнаходження:  08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд.76А 
іменоване надалі по тексту – «Товариство», повідомляє, що 13 травня 2019 року було отримано  
повідомлення від фізичної особи, громадянина України Шалімова Володимира Ілліча, власника 
домінуючого контрольного пакету акцій приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація», 
наступне повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: 
 
вх. №389  від 13.05.2019 року                                                                          
 
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір скористатися правами,  
передбаченими ст.65-2 Закону України 
«Про акціонерні товариства» 

 
          Я, громадянин України Шалімов Володимир Ілліч, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків: не підлягає розміщенню, паспорт: не підлягає розміщенню, місце проживання: 
08302, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Дружби, буд.58,  прямо володію 1793 (одна тисяча 
сімсот дев’яносто три) штук іменних простих бездокументарних акцій приватного акціонерного 
товариства «Агробудмеханізація», що становить 83,163265 % від загальної кількості іменних простих 
бездокументарних акцій ПрАТ «Агробудмеханізація» та опосередковано володію через афілійовану особу  
(громадянина України Шалімова Ігоря Володимировича, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків: не підлягає розміщенню, паспорт: не підлягає розміщенню, місце проживання: 
08303, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Френкеля, буд.1, кв.25) 258 (двісті п’ятдесят вісім) штук 
іменних простих бездокументарних акцій ПрАТ «Агробудмеханізація», що становить 11,966604 % від 
загальної кількості іменних простих бездокументарних акцій ПрАТ «Агробудмеханізація», загальна 
кількість акцій, що перебуває у моєму володінні 2051 (дві тисячі п’ятдесят один) штук іменних простих 
бездокументарних акцій приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація», що становить 
95,129869% від загальної кількості іменних простих бездокументарних акцій ПрАТ 
«Агробудмеханізація», являюсь кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Агробудмеханізація», в 
порядку, передбаченому п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України « Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного 
управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 року повідомляю, що маю намір 
скористатися своїм правом, передбаченим ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні 
товариства», щодо обов’язкового продажу простих акцій акціонерами на його вимогу.  
         Я, громадянин України Шалімов Володимир Ілліч володію домінуючим контрольним пакетом 
акцій приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» включно з афілійованою особою з  
05.08.2015 року (95,129869% загальної кількості акцій) і станом на 13.05.2019 року володію включно з 
афілійованою особою 2051 (дві тисячі п’ятдесят один) штук іменних простих бездокументарних 
акцій або 95,129869% загальної кількості акцій ПрАТ «Агробудмеханізація».  
         До 05.08.2013 року у моєму прямому володінні знаходилось 1793 (одна тисяча сімсот дев’яносто 
три) штук іменних простих бездокументарних акцій приватного акціонерного товариства 
«Агробудмеханізація», що становило 83,1633% від загальної кількості іменних простих 
бездокументарних акцій ПрАТ «Агробудмеханізація» та в опосередкованому володінні через афілійовану особу  
(громадянина України Шалімова Ігоря Володимировича, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків: не підлягає розміщенню, паспорт: не підлягає розміщенню, місце проживання: 
08303, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул.Мічуріна, буд.2-А, кв.9) 42 (сорок два) штук іменних 
простих бездокументарних акцій ПрАТ «Агробудмеханізація», що становило 1,9481 % від загальної 
кількості іменних простих бездокументарних акцій ПрАТ «Агробудмеханізація», загальна кількість 
акцій, що перебувала у моєму володінні включно з афілійованою особою 1835(одна тисяча вісімсот 
тридцять п’ять) штук простих іменних бездокументарних акцій приватного акціонерного товариства 



«Агробудмеханізація», що становило 85,1114% від загальної кількості іменних простих 
бездокументарних акцій ПрАТ «Агробудмеханізація». 
         Повідомляю, що придбання акцій ПрАТ«Агробудмеханізація» буде здійснено за ринковою 
вартістю, яка буде визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку 
майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності станом на дату отримання приватним 
акціонерним товариством «Агробудмеханізація» цього повідомлення та в порядку передбаченому 
ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» та «Прикінцевих положень» Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного 
управління в акціонерних товариствах».  
     

Структура власності  
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її 
афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції Товариства) 

станом на  13.05.2019 року 

№ 
з/
п 

Прізвище, ім’я та по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 
юридичної особи  

Тип 
осо
би 

Тип 
участі у 
набутті 

доміную
чого 

контроль
ного 

пакета 
акцій 

Участь особи в товаристві, % Кінцевий 
бенефіціарни
й власник 
(контролер) 
особи (для 
юридичних 
осіб) 

Кількість 
акцій 

товариства
, що 

належали 
третім 

особам до 
набуття 
особою 

домінуюч
ого 

контрольн
ого пакета 

акцій 
товариства 

пряма опосередкова
на 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Шалімов Володимир 
Ілліч,  
м. Бориспіль  

ФО 1 83,163265% 11,966604 %, 
через 
Шалімова Ігоря 
Володимирови
ча, 
м. Бориспіль 

95,129869% Шалімов 
Володимир 
Ілліч,  
м. Бориспіль 

--------- 

 
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. 
 
Акціонер ПрАТ «Агробудмеханізація» 
 
                 
________________________ Володимир Ілліч Шалімов 
 
Підпис: 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом. 
 
 
Голова правління 
ПрАТ «Агробудмеханізація»                                                                      В.І. Шалімов 
                                                       М.П.                                                                                  14.05.2019 


