Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
01.06.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 05-06/2-5
(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).
Голова Правління
(посада)

Локтіонов О.Ю.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
АТ "Український банк реконструкції та розвитку"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04080, м.Київ, місто Київ, вул.Олексія Терьохіна,4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
26520688
5. Міжміський код та телефон, факс:
0444542700, 0444542712
6. Адреса електронної пошти:
ubrr@ubrr.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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://www.ubrr.com.ua

01.06.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину
(тис.грн)

1
1

2
01.06.2021

3
30 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (тис.грн)

4
450 276

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
5
6,66

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту, на якій
розміщений витяг
з протоколу
загальних зборів
акціонерів /
засідання
наглядової ради,
на яких/якому
прийняте рішення
6
https://www.ubrr.com
.ua/emitentreports

Зміст інформації:
Рішенням єдиного акціонера Акцiонерного товариства "Украiнський банк реконструltцii та розвитку", далі -банк,
прийнято рішення №6/2021 від 01.06.2021 про надання згоди на вчинення значного правочину:
1. Надати згоду Банку на вчинення правочину щодо відчуження майна, належного Банку, а саме: земельної ділянки,
розташованої в Київській обл. в межах м.Ірпінь, площею 9,2332 га., кадастровий номер: 3210900000:01:171:0008
(надалі за текстом - Земельна ділянка), за ціною 30'000'000,00 (тридцять мільйонів, 00) гривень.
2. Уповноважити Голову Правління Банку пана Локтіонова О.Ю. укласти та підписати відповідний договір щодо
відчуження Земельної ділянки та будь-які інші документи, необхідні для укладення правочину щодо відчуження
Земельної ділянки, а також забезпечити здійснення інших дій, необхідних для відчуження Земельної ділянки на
умовах, що визначені в питанні першому цього Рішення.

