
Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що 

становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб заявника 

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить 

не менш як 10 відсотків статутного капіталу) 

№ 

з/п 

Повне найменування 

юридичних осіб - учасників 

(засновників, акціонерів) 

заявника, або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

акціонерів) заявника 

Код за ЄДРПОУ* юридичних 

осіб - учасників (засновників, 

акціонерів) заявника або 

реєстраційний номер облікової 

картки платника податків** 

фізичних осіб - учасників 

(засновників, акціонерів) 

заявника 

Місцезнаходження юридичних 

осіб - учасників (засновників, 

акціонерів), заявника, або 

паспортні дані***, місце 

проживання фізичних осіб - 

учасників (засновників, 

акціонерів) заявника 

Частка учасників 

(засновників, 

акціонерів) 

заявника в 

статутному капіталі 

заявника, % 

1 Юридичні особи - - - 

 Приватне акціонерне 

товариство «Домобудівний 

комбінат № 4» 

05503160 04074, м. Київ, вул. Лугова, 13 90,17 % 

2 Фізичні особи - - - 

__________ 

* Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію. 

** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

***Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий. 

2. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - 

учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що 

становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)  

№ 

з/п 

Повне 

найменування 

юридичної особи 

учасника 

(засновника, 

акціонера) 

Код за ЄДРПОУ 

юридичної особи або 

реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків* 

фізичної особи, що 

здійснює контроль за 

учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Повне найменування 

юридичної особи або 

прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи, що здійснює 

контроль за учасником 

(засновником, 

акціонером) 

Місцезнаходження 

юридичної особи або 

паспортні дані фізичної 

особи, що здійснює 

контроль за учасником 

(засновником, акціонером) 

Частка у 

статутному 

капіталі учасника 

(засновника, 

акціонера) , % 

1. 
Приватне 

акціонерне 

товариство 

«Домобудівний 

комбінат № 4» 

23527052 
Публічне акціонерне 

товариство 

«Холдингова Компанія 

«Київміськбуд» 

Україна, м. Київ, вул. 

Суворова, 4/6 

30 % 

2.  
Приватне 

акціонерне 

товариство 

1808103417 
Шилюк Петро 

Степанович  
м. Київ, пр. Героїв 

Сталінграда 10-а, корпус 2, 

39,89% 



«Домобудівний 

комбінат № 4» 

кв.55 

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 


