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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Державне публiчне акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Укрбуд" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 33298371 

4. Місцезнаходження 

 02002, м.Київ, вул. Марини Раскової, 23 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 +380 (44) 503-70-18, +380 (44) 390-38-25 

6. Електронна поштова адреса  

 company@ub.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 28.04.2015 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у    28.04.2015 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://www.ub.kiev.

ua/ua/novosti в мережі Інтернет 28.04.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів  

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  



22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

33. Примітки: 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада 

корпоративного секретаря вiдсутня. 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводило 

рейтингової оцiнки. 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому 

що 100% акцiй Товариства перебуває у державнiй власностi. 

Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не надається, тому що функцiї з управлiння 

корпоративними правами Товариства без скликання загальних зборiв вiдповiдно до постанови 

КМУ вiд 31.12.2004р. №1793 та Закону України "Про управлiння об'єктами державної 

власностi" покладено на уповноважений орган управлiння - Українську державну будiвельну 

корпорацiю "Укрбуд". 

Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що у звiтному та попередньому перiодах 

дивiденди не нараховувались i не виплачувались. 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск 

облiгацiй. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не 

здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що 

Товариство не викупало власних акцiй в звiтному перiодi. 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до 

емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що 

Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не здiйснювало 

випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск 

цiльових облiгацiй. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Державне публiчне акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Укрбуд" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 А00 №77896 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 14.01.2005 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 193136000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 100 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 755 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 

 68.20 - Надання в оренду i в експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

 71.11 - Дiяльнiсть у сферi архiтектури 

10. Органи управління підприємства 

 Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Фiлiя ПАТ АБ " Укргазбанк" в м. Києвi 

2) МФО банку 

 320478 

3) Поточний рахунок 

 26009160793 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 Фiлiя ПАТ АБ " Укргазбанк" в м. Києвi 

5) МФО банку 

 320478 

6) Поточний рахунок 

 26009160793 

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Господарська дiяльнiсть, 

пов'язана iз створенням об'єктiв 

архiтектури 

 АГ № 575003 04.03.2011 Iнспецiя державного 

архiтектурно-будiвельного 

контролю у м. Києвi 

09.02.2015 

Опис Перелiк робiт  провадження господарської дiяльностi, пов'язаної iз 



створенням об'єктiв архiтектури зазаначенно у додатку лiцензiї  АГ № 

575003. Товариство планує подовжити термiн дiї лiцензiї. 

 

13.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб 

1) Найменування 

 ДП "Укрмонолiтспецбуд" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Код за ЄДРПОУ 

 33345651 

4) Місцезнаходження 

 вул. М. Раскової, 23, м. Київ, 2660 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  0 

 

Товариство вправi в установленому законодавством порядку: 

 

- утворювати дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються 

правлiнням Товариства за погодженням з наглядовою радою; 

 

- визначати розмiр статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його формування; 

 

-  призначати на посаду та звiльнення з посади за погодженням з наглядовою радою 

керiвника дочiрнього пiдприємства;  

 

- розгляд фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

здiйснення контролю за використанням  майна Товариства, переданого дочiрнiм пiдприємствам 

на правах господарського вiдання та в оренду;  

 

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

-  затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених 

дочiрнiми пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх 

пiдприємств;  

 

- прийняття рiшень за погодженням з наглядовою радою Товариства щодо проведення 

застави необоротних активiв та майна дочiрнiх пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, 

гарантiй та iнших фiнансових послуг, провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання 

майна. 

 

1) Найменування 

 ДП "Запорiзький навчально-курсовий комбiнат" 

2) Організаційно-правова форма 



 Дочірнє підприємство 

3) Код за ЄДРПОУ 

 33378273 

4) Місцезнаходження 

 вул. Сєдова, 9, м. Запорiжжя, 69035 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  456 тис.грн. 

 

Товариство вправi в установленому законодавством порядку: 

 

- утворювати дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються 

правлiнням Товариства за погодженням з наглядовою радою; 

 

- визначати розмiр статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його формування; 

 

-  призначати на посаду та звiльнення з посади за погодженням з наглядовою радою 

керiвника дочiрнього пiдприємства;  

 

- розгляд фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

здiйснення контролю за використанням  майна Товариства, переданого дочiрнiм пiдприємствам 

на правах господарського вiдання та в оренду;  

 

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

-  затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених 

дочiрнiми пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх 

пiдприємств;  

 

- прийняття рiшень за погодженням з наглядовою радою Товариства щодо проведення 

застави необоротних активiв та майна дочiрнiх пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, 

гарантiй та iнших фiнансових послуг, провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання 

майна. 

 

1) Найменування 

 ДП "Навчально-курсовий комбiнат "Одесбуд" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Код за ЄДРПОУ 

 33387157 

4) Місцезнаходження 

 пр. Шевченка, 2, м. Одеса, 65044 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 



 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  154 тис.грн. 

 

Товариство вправi в установленому законодавством порядку: 

 

- утворювати дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються 

правлiнням Товариства за погодженням з наглядовою радою; 

 

- визначати розмiр статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його формування; 

 

-  призначати на посаду та звiльнення з посади за погодженням з наглядовою радою 

керiвника дочiрнього пiдприємства;  

 

- розгляд фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

здiйснення контролю за використанням  майна Товариства, переданого дочiрнiм пiдприємствам 

на правах господарського вiдання та в оренду;  

 

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

-  затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених 

дочiрнiми пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх 

пiдприємств;  

 

- прийняття рiшень за погодженням з наглядовою радою Товариства щодо проведення 

застави необоротних активiв та майна дочiрнiх пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, 

гарантiй та iнших фiнансових послуг, провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання 

майна. 

 

1) Найменування 

 ДП "Навчально-курсовий комбiнат "Кривбасбуд" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Код за ЄДРПОУ 

 33407618 

4) Місцезнаходження 

 вул. Вiтчизни, 9, м. Кривий Рiг, 50051 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  22 тис.грн. 

 

Товариство вправi в установленому законодавством порядку: 

 



- утворювати дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються 

правлiнням Товариства за погодженням з наглядовою радою; 

 

- визначати розмiр статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його формування; 

 

-  призначати на посаду та звiльнення з посади за погодженням з наглядовою радою 

керiвника дочiрнього пiдприємства;  

 

- розгляд фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

здiйснення контролю за використанням  майна Товариства, переданого дочiрнiм пiдприємствам 

на правах господарського вiдання та в оренду;  

 

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

-  затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених 

дочiрнiми пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх 

пiдприємств;  

 

- прийняття рiшень за погодженням з наглядовою радою Товариства щодо проведення 

застави необоротних активiв та майна дочiрнiх пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, 

гарантiй та iнших фiнансових послуг, провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання 

майна. 

 

1) Найменування 

 ДП "Сумський навчальний центр" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Код за ЄДРПОУ 

 33390353 

4) Місцезнаходження 

 вул. Курська, 143, м. Суми, 40031 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  123 тис.грн. 

 

Товариство вправi в установленому законодавством порядку: 

 

- утворювати дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються 

правлiнням Товариства за погодженням з наглядовою радою; 

 

- визначати розмiр статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його формування; 

 

-  призначати на посаду та звiльнення з посади за погодженням з наглядовою радою 

керiвника дочiрнього пiдприємства;  



 

- розгляд фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

здiйснення контролю за використанням  майна Товариства, переданого дочiрнiм пiдприємствам 

на правах господарського вiдання та в оренду;  

 

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

-  затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених 

дочiрнiми пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх 

пiдприємств;  

 

- прийняття рiшень за погодженням з наглядовою радою Товариства щодо проведення 

застави необоротних активiв та майна дочiрнiх пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, 

гарантiй та iнших фiнансових послуг, провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання 

майна. 

 

1) Найменування 

 ДП "Днiпропетровський навчально-курсовий комбiнат "Монолiт" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Код за ЄДРПОУ 

 33383131 

4) Місцезнаходження 

 вул. Ю.Савченка, 97, м. Днiпропетровськ, 49006 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  276 тис.грн. 

 

Товариство вправi в установленому законодавством порядку: 

 

- утворювати дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються 

правлiнням Товариства за погодженням з наглядовою радою; 

 

- визначати розмiр статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його формування; 

 

-  призначати на посаду та звiльнення з посади за погодженням з наглядовою радою 

керiвника дочiрнього пiдприємства;  

 

- розгляд фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

здiйснення контролю за використанням  майна Товариства, переданого дочiрнiм пiдприємствам 

на правах господарського вiдання та в оренду;  



 

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

-  затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених 

дочiрнiми пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх 

пiдприємств;  

 

- прийняття рiшень за погодженням з наглядовою радою Товариства щодо проведення 

застави необоротних активiв та майна дочiрнiх пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, 

гарантiй та iнших фiнансових послуг, провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання 

майна. 

 

1) Найменування 

 ДП "Проектний iнститут "Одеський Промбудпроект" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Код за ЄДРПОУ 

 33387120 

4) Місцезнаходження 

 вул.Велика Арнаутська,15, м. Одеса, 65125 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  4154 тис.грн. 

 

Товариство вправi в установленому законодавством порядку: 

 

- утворювати дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються 

правлiнням Товариства за погодженням з наглядовою радою; 

 

- визначати розмiр статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його формування; 

 

-  призначати на посаду та звiльнення з посади за погодженням з наглядовою радою 

керiвника дочiрнього пiдприємства;  

 

- розгляд фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

здiйснення контролю за використанням  майна Товариства, переданого дочiрнiм пiдприємствам 

на правах господарського вiдання та в оренду;  

 

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

-  затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених 

дочiрнiми пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх 

пiдприємств;  



 

- прийняття рiшень за погодженням з наглядовою радою Товариства щодо проведення 

застави необоротних активiв та майна дочiрнiх пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, 

гарантiй та iнших фiнансових послуг, провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання 

майна. 

 

1) Найменування 

 ДП "Проектний iнститут "Київський Промбудпроект" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Код за ЄДРПОУ 

 33350792 

4) Місцезнаходження 

 вул. Коцюбинського, 1, м. Київ, 01030 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  1673 тис.грн. 

 

Товариство вправi в установленому законодавством порядку: 

 

- утворювати дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються 

правлiнням Товариства за погодженням з наглядовою радою; 

 

- визначати розмiр статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його формування; 

 

-  призначати на посаду та звiльнення з посади за погодженням з наглядовою радою 

керiвника дочiрнього пiдприємства;  

 

- розгляд фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

здiйснення контролю за використанням  майна Товариства, переданого дочiрнiм пiдприємствам 

на правах господарського вiдання та в оренду;  

 

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

-  затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених 

дочiрнiми пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх 

пiдприємств;  

 

- прийняття рiшень за погодженням з наглядовою радою Товариства щодо проведення 

застави необоротних активiв та майна дочiрнiх пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, 

гарантiй та iнших фiнансових послуг, провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання 

майна. 

 

1) Найменування 



 ДП "Проектний iнститут "Львiвський Промбудпроект" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Код за ЄДРПОУ 

 33359271 

4) Місцезнаходження 

 вул. Червоної калини, 35, м. Львiв, 79070 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  495 тис.грн. 

 

Товариство вправi в установленому законодавством порядку: 

 

- утворювати дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються 

правлiнням Товариства за погодженням з наглядовою радою; 

 

- визначати розмiр статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його формування; 

 

-  призначати на посаду та звiльнення з посади за погодженням з наглядовою радою 

керiвника дочiрнього пiдприємства;  

 

- розгляд фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

здiйснення контролю за використанням  майна Товариства, переданого дочiрнiм пiдприємствам 

на правах господарського вiдання та в оренду;  

 

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

-  затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених 

дочiрнiми пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх 

пiдприємств;  

 

- прийняття рiшень за погодженням з наглядовою радою Товариства щодо проведення 

застави необоротних активiв та майна дочiрнiх пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, 

гарантiй та iнших фiнансових послуг, провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання 

майна. 

 

1) Найменування 

 ДП "Проектний iнститут "Тернопiльський Промбудпроект" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Код за ЄДРПОУ 

 33357934 

4) Місцезнаходження 

 вул. Степана Бендери, 33, м. Тернопiль, 46020 



5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  224 тис.грн. 

 

Товариство вправi в установленому законодавством порядку: 

 

- утворювати дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються 

правлiнням Товариства за погодженням з наглядовою радою; 

 

- визначати розмiр статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його формування; 

 

-  призначати на посаду та звiльнення з посади за погодженням з наглядовою радою 

керiвника дочiрнього пiдприємства;  

 

- розгляд фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

здiйснення контролю за використанням  майна Товариства, переданого дочiрнiм пiдприємствам 

на правах господарського вiдання та в оренду;  

 

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

-  затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених 

дочiрнiми пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх 

пiдприємств;  

 

- прийняття рiшень за погодженням з наглядовою радою Товариства щодо проведення 

застави необоротних активiв та майна дочiрнiх пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, 

гарантiй та iнших фiнансових послуг, провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання 

майна. 

 

1) Найменування 

 ДП "Проектний iнститут "Приднiпровський Промбудпроект" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Код за ЄДРПОУ 

 33384237 

4) Місцезнаходження 

 пр. К.Маркса, 57, м. Днiпропетровськ, 49000 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  2947 тис.грн. 

 



Товариство вправi в установленому законодавством порядку: 

 

- утворювати дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються 

правлiнням Товариства за погодженням з наглядовою радою; 

 

- визначати розмiр статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його формування; 

 

-  призначати на посаду та звiльнення з посади за погодженням з наглядовою радою 

керiвника дочiрнього пiдприємства;  

 

- розгляд фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

здiйснення контролю за використанням  майна Товариства, переданого дочiрнiм пiдприємствам 

на правах господарського вiдання та в оренду;  

 

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

-  затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених 

дочiрнiми пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх 

пiдприємств;  

 

- прийняття рiшень за погодженням з наглядовою радою Товариства щодо проведення 

застави необоротних активiв та майна дочiрнiх пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, 

гарантiй та iнших фiнансових послуг, провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання 

майна. 

 

1) Найменування 

 ДП "Науково-дослiдний iнститут "Донецький ПромбудНДIпроект" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Код за ЄДРПОУ 

 33417233 

4) Місцезнаходження 

 вул. Артема, 145 а, м. Донецьк, 83015 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  3287 тис.грн. 

 

Товариство вправi в установленому законодавством порядку: 

 

- утворювати дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються 

правлiнням Товариства за погодженням з наглядовою радою; 

 

- визначати розмiр статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його формування; 

 



-  призначати на посаду та звiльнення з посади за погодженням з наглядовою радою 

керiвника дочiрнього пiдприємства;  

 

- розгляд фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

здiйснення контролю за використанням  майна Товариства, переданого дочiрнiм пiдприємствам 

на правах господарського вiдання та в оренду;  

 

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

 

-  затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених 

дочiрнiми пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх 

пiдприємств;  

 

- прийняття рiшень за погодженням з наглядовою радою Товариства щодо проведення 

застави необоротних активiв та майна дочiрнiх пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, 

гарантiй та iнших фiнансових послуг, провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання 

майна. 

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Держава в особi Кабiнету 

Мiнiстрiв України 
- 

01008, Україна, Київська обл., 

Київ, вул. Грушевського 12/2 
100 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

   

Усього 100 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Голова правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Пойманов Сергiй Миколайович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 



ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1956 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 38 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Державне публiчне акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Укрбуд", заступник 

голови правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 15.11.2012, обрано на 3 роки - до 15.11.2015 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Згiдно з трудовим 

контрактом  передбачена виплата заробiтної плати в розмiрi посадового окладу по штатному 

розкладу. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Посадова особа протягом звiтного 

перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж  роботи 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  заступник 

голови. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на розкриття паспортних 

даних не надано. 

 

1) Посада 

 Заступника голови правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бочарнiков Сергiй Дмитрович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Державне публiчне акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Укрбуд", Виконуючий 

обов'язки заступника голови правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 24.07.2013, обрано на термiн  до нового обрання згiдно чинного законодавства 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Згiдно з наказом 

передбачена виплата заробiтної плати в розмiрi посадового окладу по штатному розкладу. У 

натуральній формі винагорода не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не 

було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - виконуючий обов'язки заступника голови правлiння, 

директор департаменту управлiння власнiстю компанiї "Укрбуд", заступник директора 

департаменту управлiння,  заступник генерального директора, заступник директора по 

адмiнiстративно - господарськiй частинi, заступник директора з комерцiйних питань. Посади на 

iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 



 

1) Посада 

 Член правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Полєтаєв Євген Борисович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1954 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 42 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор департаменту пiдготовки та перепiдготовки компанiї "Укрбуд". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 25.12.2014, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Згiдно з наказом 

передбачена виплата заробiтної плати в розмiрi посадового окладу по штатному розкладу. У 

натуральній формі винагорода не виплачувалась. У вiдповiдностi iз пунктом 2 постанови 

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.12.2004 р. №1793 "Питання державного публiчного 

акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" та рiшеннями наглядової ради 

державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" вiд 24 грудня 

2014 року № 1/16, 1/17, а також поданням голови правлiння Пойманова С.М. (лист вiд 

25.12.2014 №05/01-850) та наказом Української державної будiвельної корпорацiї "Укрбуд" вiд 

25.12.2014 №16 обрано членом правлiння Полєтаєва Євгена Борисовича Згоди на розкриття 

паспортних даних не надано.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 42 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  директор 

департаменту пiдготовки та перепiдготовки компанiї "Укрбуд". Посади на будь-яких iнших 

пiдприємствах не обiймає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

 

1) Посада 

 Секретар правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Пелих Юрiй Костянтинович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1950 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 47 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Українська державна будiвельна корпорацiя "Укрбуд", президент 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 22.02.2011, обрано на термiн  до нового обрання згiдно чинного законодавства 

9) Опис 



 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Згiдно з наказом 

передбачена виплата заробiтної плати в розмiрi посадового окладу по штатному розкладу. У 

натуральній формі винагорода не виплачувалась. Посадова особа протягом звiтного перiоду не 

змiнювалась. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 47 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв: президент будiвельної корпорацiї. Посади на будь-яких iнших 

пiдприємствах не обiймає.  

 

1) Посада 

 Член правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Ровний Дмитро Iванович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Перший заступник голови правлiння ПАТ "Чернiгiвбуд". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 25.12.2014, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Виплата винагороди згiдно з 

трудовим контрактом  не передбачена, у натуральнiй формi - також. У вiдповiдностi iз пунктом 

2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.12.2004 р. №1793 "Питання державного 

публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" та рiшеннями наглядової 

ради державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" вiд 24 

грудня 2014 року № 1/16, 1/17, а також поданням голови правлiння Пойманова С.М. (лист вiд 

25.12.2014 №05/01-850) та наказом Української державної будiвельної корпорацiї "Укрбуд" вiд 

25.12.2014 №16 обрано членом правлiння Ровного Дмитра Iвановича. Згоди на розкриття 

паспортних даних не надано. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 32 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник 

керуючого з правової роботи та соцiальних питань, перший заступник голови правлiння ПАТ 

"Чернiгiвбуд".  Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Сiрош Лариса Вiкторiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1960 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 



 37 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Головний економiст компанiї "Укрбуд". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 25.12.2014, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Виплата винагороди згiдно з 

трудовим контрактом  не передбачена, у натуральнiй формi - також. У вiдповiдностi iз пунктом 

2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.12.2004 р. №1793 "Питання державного 

публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" та рiшеннями наглядової 

ради державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" вiд 24 

грудня 2014 року № 1/16, 1/17, а також поданням голови правлiння Пойманова С.М. (лист вiд 

25.12.2014 №05/01-850) та наказом Української державної будiвельної корпорацiї "Укрбуд" вiд 

25.12.2014 №16 обрано членом правлiння Сiрош Ларису Вiкторiвну.  Згоди на розкриття 

паспортних даних не надано. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: головний 

бухгалтер ТОВ "Форевер Фрутс" м.Київ, головний економiст компанiї "Укрбуд".  Посади на 

будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

1) Посада 

 Голова наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Микитась Максим Вiкторович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Українська державна будiвельна корпорацiя "Укрбуд", президент 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 14.03.2012, обрано на строк до нового обрання згiдно чинного законодавства 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Як посадова особа 

винагороду, в тому числi в натуральний форма, не отримує. Змiни посадової особи у звiтному 

перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв : заступник голови правлiння, голова правлiння, генеральний 

директор, заступник генерального директора, технiчний директор. Обiймає посаду президента 

Української державної будiвельної корпорацiї "Укрбуд" (м. Київ, вул. М. Раскової, 23). 

 

1) Посада 

 Член наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Губень Петро Iванович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 



     

4) Рік народження 

 1954 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 40 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Мiнiстерство регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального 

господарства України, директор департаменту 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 06.01.2012, обрано на термiн  дiї Постанови  КМУ вiд 28.12.2011р. №1355 "Про 

затвердження складу наглядової ради 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Як посадова особа 

винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Змiни посадової особи у звiтному 

перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи- 40 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв: начальник Управлiння цiноутворення, експертизи та контролю 

вартостi у будiвництвi Мiнрегiонбуду, директор департаменту розвитку будiвельної дiяльностi, 

цiноутворення та економiки будiвництва Мiнрегiонбуду. Обiймає посаду директора 

департаменту Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального 

господарства України (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9). 

 

1) Посада 

 Член наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Дунас Степан Васильович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1960 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 37 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України, заступник голови. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 06.01.2012, обрано на термiн  дiї Постанови  КМУ вiд 28.12.2011р. №1355 "Про 

затвердження складу наглядової ради 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Як посадова особа 

винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Змiни посадової особи у звiтному 

перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи - 37 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв: начальник територiального управлiння Держгiрпромнагляду, 

заступник Голови Комiтету Дергiрпромнагляду. Обiймає посаду заступника голови Державної 

служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України (01601, Київ, вул. Еспланадна, 8/10). 

 



1) Посада 

 Член наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Iськов Володимир Леонiдович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 35 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України, головний спецiалiст сектору з питань житлової 

полiтики та будiвельного комплексу Управлiння реального сектору економiки Департаменту 

фахової експертизи 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 06.01.2012, обрано на термiн  дiї Постанови  КМУ вiд 28.12.2011р. №1355 "Про 

затвердження складу наглядової ради 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Як посадова особа 

винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Змiни посадової особи у звiтному 

перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи  - 35 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв:  головний спецiалiст сектору з питань житлової полiтики та 

будiвельного комплексу Управлiння реального сектору економiки Департаменту фахової 

експертизи Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України. Обiймає посаду головного спецiалiста 

сектору з питань житлової полiтики та будiвельного комплексу Управлiння реального сектору 

економiки Департаменту фахової експертизи Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України (01008, 

м. Київ-8, вул. М.Грушевського, 12/2). 

 

1) Посада 

 Член наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кузькiн Євген Юрiйович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1956 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 38 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Мiнiстерство фiнансiв України, директор департаменту 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 06.01.2012, обрано на термiн  дiї Постанови  КМУ вiд 28.12.2011р. №1355 "Про 

затвердження складу наглядової ради 

9) Опис 



 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Як посадова особа 

винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Змiни посадової особи у звiтному 

перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи  - 38 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв:  заступник Мiнiстра фiнансiв України, директор департаменту 

фiнансiв виробничої сфери Мiнфiну. Обiймає посаду директора департаменту Мiнiстерства 

фiнансiв України (01008, м. Київ-8, вул. М.Грушевського, 12/2).  

 

1) Посада 

 Член наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Лiсовий Вiктор Петрович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1956 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 39 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Фонд державного майна, заступник начальника управлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 06.01.2012, обрано на термiн  дiї Постанови  КМУ вiд 28.12.2011р. №1355 "Про 

затвердження складу наглядової ради 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Як посадова особа 

винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Змiни посадової особи у звiтному 

перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв:  доцент кафедри КНЕУ, заступник начальника Управлiння 

корпоративних прав держави. Обiймає посаду заступника начальника управлiння Фонду 

державного майна (01601, м.Київ-133, вул. Кутузова, 18/9). 

 

1) Посада 

 Член наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Максимов Олександр Анатолiйович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України, директор департаменту 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 



 06.01.2012, обрано на термiн  дiї Постанови  КМУ вiд 28.12.2011р. №1355 "Про 

затвердження складу наглядової ради 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Як посадова особа 

винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Змiни посадової особи у звiтному 

перiодi не було.  Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад 

за останнi п'ять рокiв: директор департаменту вiдносин власностi Мiнекономiки, заступник 

директора департаменту реформування вiдносин власностi, директор департаменту вiдносин 

власностi. Обiймає посаду директора департаменту Мiнiстерства економiчного розвитку i 

торгiвлi України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2). 

 

1) Посада 

 Голова ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Ковтун Вiктор Валентинович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1948 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 50 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Українська державна будiвельна корпорацiя "Укрбуд", начальник управлiння економiки 

та виробництва 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 30.12.2013, обрано на термiн  до обрання нового складу ревiзiйної комiсiї згiдно чинного 

законодавства 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Як посадова особа 

винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Змiни посадової особи у звiтному 

перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 50 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник начальника управлiння маркетингу та 

будiвництва Української державної будiвельної корпорацiї "Укрбуд". Обiймає посаду вiце-

президент, начальник управлiння економiки та виробництва корпорацiї "Укрбуд" (м. Київ, 

вул.М. Раскової, 23).  

 

1) Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Опанасенко Любов Андрiївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 



 середня спецiальна 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Спецiалiст I категорiї Управлiння кадрiв та забезпечення корпорацiї "Укрбуд". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 25.12.2014, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Як посадова особа 

винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує.  У вiдповiдностi iз пунктом 2 

постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.12.2004 р. №1793 "Питання державного 

публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" та рiшеннями наглядової 

ради державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" вiд 24 

грудня 2014 року № 1/13, 1/14, а також поданням голови правлiння Пойманова С.М. (лист вiд 

25.12.2014 №05/01-852) та наказом Української державної будiвельної корпорацiї "Укрбуд" вiд 

25.12.2014 №17 обрано членом ревiзiйної комiсiї Опанасенко Любов Андрiївну. Згоди на 

розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi 

п'ять рокiв: спецiалiст Української державної будiвельної корпорацiї "Укрбуд". Обiймає посаду 

спецiалiста I категорiї Управлiння кадрiв та забезпечення корпорацiї "Укрбуд" (м. Київ, вул.М. 

Раскової, 23). 

 

1) Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кулiвар Свiтлана Василiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 35 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник директора департаменту контролю в сферi послуг - начальник вiддiлу 

контролю у сферi житлово-комунального господарства та будiвництва Державної фiнансової 

iнспекцiї України. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 23.04.2012, обрано на термiн  до обрання нового складу ревiзiйної комiсiї згiдно чинного 

законодавства 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Як посадова особа 

винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Змiни посадової особи у звiтному 

перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник директора Департаменту контролю у сферi 

будiвництва та послуг - начальник вiддiлу iнспектування в сферi житлово-комунального 

господарства та будiвництва ГоловКРУ України. Обiймає посаду заступника директора 

департаменту контролю в сферi послуг - начальника вiддiлу контролю у сферi житлово-



комунального господарства та будiвництва Державної фiнансової iнспекцiї України 

(мiсцезнаходження м. Київ, вул. Сагайдачного, 4). 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Куницька Наталiя Олександрiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1960 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 38 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Державне публiчне акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Укрбуд", начальник 

управлiння внутрiшнього аудиту. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 15.11.2011, обрано на термiн  до нового обрання згiдно чинного законодавства 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-

фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i 

фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства.Формує вiдповiдно до законодавства 

про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи зi структури й особливостей дiяльностi 

пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. Забезпечує складання 

балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, 

iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi 

органи. Заробiтну плату отримує згiдно штатного розкладу. Винагороду в натуральнiй формi не 

отримувала. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Згоди на розкриття 

паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи -  38 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  начальник 

управлiння внутрiшнього аудиту компанiї "Укрбуд". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах 

не обiймає. 

 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Кабiнет Мiнiстрiв України - 01008, Київ, 

вул.Грушевського 12/2 

193 136 100 193 136 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

        

Усього 193 136 100 193 136 0 0 0 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Депозитарно-

консалтингова компанiя "Iнтелект-

Iнвестментс 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 37063993 

Місцезнаходження 03124, м.Київ, бульвар Iвана Лепсе,  

буд. 8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

AЕ № 263376 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку " 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013 

Міжміський код та телефон +380 (44) 251-22-47 

Факс +380 (44) 594-29-32 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Депозитарна установа, що обслуговує 

рахунки в цiнних паперах власника 

акцiй Товариства. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2092 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку " 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон +380442791325 

Факс +380442796540 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Депозитарiй, надає послуги, пов'язанi  

iз провадженням депозитарної 

дiяльностi, проведення ним операцiй у 

системi депозитарного облiку, 

здiйснення Центральним депозитарiєм 

контролю за депозитарними 

установами та регулюють вiдносини, 

що виникають в процесi провадження 

депозитарної дiяльностi мiж 

Центральним депозитарiєм та його 

клiєнтами - емiтентами.  

Дiє на пiдставi Правил Центрального 

депозитарiю України, затверджених 

рiшенням Наглядової ради  

Публiчного акцiонерного товариства  

"Нацiональний депозитарiй України"  

вiд 04.09.13 № 4 (iз змiнами та 



доповненнями затвердженими 

рiшенням Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства  

"Нацiональний депозитарiй України"  

вiд 12.03.14 № 1). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторсько-

консалтингова група  "Експерт" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 32346015 

Місцезнаходження 3187, м.Київ, вул. Червоногвардiйська, 

5, оф. 202 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3187 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палпта України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.04.2003 

Міжміський код та телефон +380 (44) 272-53-21 

Факс +380 (44) 272-53-21 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку i аудиту 

Опис Аудиторська фiрма, яка за конкурсним 

вiдбором у звiтному роцi надавала 

аудиторськi послуги Товариству. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.06.2005 270/1/05 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1022441000 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

1 000 193 136 193 136 000 100 

Опис 
В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало та рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно 

оформлених ринках не обертаються. Цiннi папери Товариства в лiстингу фондових бiрж не знаходяться. 

01.03.2011 121/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000114847 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

1 000 193 136 193 136 000 100 

Опис 

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало та рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно 

оформлених ринках не обертаються. Цiннi папери Товариства в лiстингу фондових бiрж не знаходяться. Вiдповiдно до наказу Української 

державної будiвельної корпорацiї "Укрбуд" вiд 21.02.2011р. №8 та вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено дематерiалiзацiю 

випуску акцiй Товариства, тобто переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, в 

бездокументарну форму. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №270/1/05 вiд 16.06.2005 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв 

та фондового ринку, анульовано. 

 

 



XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Державне  публiчне  акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Укрбуд" (далi - Товариство) 

засновано вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2004 року №897 у 

формi державного вiдкритого акцiонерного товариства. Статутний фонд Компанiї сформований 

за рахунок вартостi переданих цiлiсних майнових комплексiв 18 державних пiдприємств, що 

були пiдпорядкованi Українськiй державнiй будiвельнiй корпорацiї "Укрбуд", з подальшим їх 

перетворенням у дочiрнi пiдприємства Компанiї та частини майна корпорацiї "Укрбуд". 

Справедлива вартiсть майна, що передавалось до статутного фонду Компанiї, визначена 

незалежними оцiнювачами експертним шляхом станом на 31.07.2004р. Статутом Компанiї, 

затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 грудня 2004р. № 1793, зафiксовано 

розмiр статутного фонду -193136,0 тис. грн. 100 % статутного фонду Компанiї в розмiрi 193136 

тис. грн. знаходиться у власностi держави в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Статутний фонд 

Компанiї подiляється на 193136 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна, 

реєстрацiя бездокументарного випуску яких здiйснена ДКЦПФР 01 березня 2011 року, 

реєстрацiйний № 121/1/11. 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

Органiзацiйна структура державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя 

"Укрбуд" затверджена рiшенням наглядової ради вiд 29 листопада 2011р. №5/8 i схвалена 

рiшенням правлiння Компанiї  вiд 24 жовтня 2011 р. № 11/6. До складу компанiї "Укрбуд" 

(управлiння) входять бухгалтерiя, 5 департаментiв: управлiння власнiстю, юридичний, 

економiки та фiнансiв, проектування та будiвництва, пiдготовки та перепiдготовки кадрiв, а 

також управлiння внутрiшнього аудиту. До складу департаменту управлiння власнiстю входять 

управлiння договiрної та претензiйної роботи, готельно-офiсний комплекс "Затишок", два 

вiддiли та 4 виробничих дiльницi. До складу департаменту проектування та будiвництва входить 

управлiння органiзацiї будiвництва. У звiтному перiодi до складу державного публiчного 

акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" входило 12 дочiрнiх пiдприємств, якi 

закрiплено за департаментами вiдповiдного напрямку дiяльностi, а саме: 

 за департаментом пiдготовки та перепiдготовки кадрiв - 4 навчально-курсових комбiнати та 

навчальний центр, якi проводять пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв: 

"Запорiзький навчально-курсовий комбiнат", "Навчально-курсовий комбiнат "Одесбуд", 

"Навчально-курсовий комбiнат "Кривбасбуд", "Днiпропетровський навчально-курсовий 

комбiнат "Монолiт" та "Сумський навчальний центр";  

за департаментом проектування та будiвництва - 6 проектних iнститутiв, якi здiйснюють 

проектування об'єктiв промислового призначення, а також будiвельних споруд житлового та 

цивiльного призначення "Проектний iнститут "Київський Промбудпроект"- м. Київ, "Проектний 

iнститут "Львiвський Промбудпроект"- м. Львiв, "Проектний iнститут "Одеський 

Промбудпроект" - м. Одеса, "Проектний iнститут "Приднiпровський Промбудпроект"- м. 

Днiпропетровськ, "Науково-дослiдний та проектний iнститут "Донецький Промбудндiпроект" - 

м. Донецьк, "Проектний iнститут "Тернопiльський Промбудпроект" - м. Тернопiль та будiвельне 

пiдприємство "Укрмонолiтспецбуд" - м. Київ, яке займається будiвництвом на засадах 

генерального пiдряду об'єктiв промислового та цивiльного призначення та наданням послуг 

стороннiм органiзацiям з оренди вiльних нежитлових примiщень. 

Частка державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" у 

статутному фондi кожного дочiрнього пiдприємства складає 100%.  

З метою забезпечення ефективного використання майна на виконання  рiшення наглядової ради 

вiд 23 липня  2013 року № 1/17 та правлiння Товариства вiд 30 сiчня 2013 року №1/7 протягом 



2014 року продовжувалась  процедура припинення юридичної особи дочiрнього пiдприємства 

"Укрмонолiтспецбуд" (м. Київ) шляхом приєднання до державного публiчного акцiонерного 

товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд". 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 755. Середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 147. 

Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), - 496 осiб. Фонд 

оплати працi -24033тис. грн. Розмiр фонду оплати працi зменшився вiдносно попереднього року 

на 12185,8 тис. грн. 

В Товариствi у поточному роцi здiйснювались заходи по пiдвищенню квалiфiкацiї та пiдготовки 

фахiвцiв дочiрнiх пiдприємств i компанiї "Укрбуд" (управлiння) в межах фiнансової можливостi. 

В затверджених заходах по забезпеченню стабiльної дiяльностi дочiрнiх пiдприємств Компанiї 

на рiк кадрова програма була спрямована на забезпечення достатнього рiвня квалiфiкацiї 

працiвникiв, а також передбачала нарощування кадрового потенцiалу за рахунок молодих 

фахiвцiв вiдповiдно до вимог дiючого законодавства та пiдвищення середньомiсячної заробiтної 

плати штатних працiвникiв. 

У 2014 роцi навчальнi заклади Компанiї були задiянi у нiмецько-українському проектi 

"Професiйна освiта в будiвельнiй галузi України". В межах цього проекту пройшли навчання та 

пiдвищили квалiфiкацiю за програмами нiмецької професiйної  освiти в учбових центрах мiст 

Франкфурта-на-Одерi та Коттбус 22 iнженерно-педагогiчнi працiвники Компанiї. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство не належить до об'єднань пiдприємств.  

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не 

проводить. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика державного публiчного  акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя 

"Укрбуд", яка затверджена наказом вiд 28 грудня 2012 року № 85 i метою якої є забезпечення 

незмiнностi протягом року правил та принципiв, що застосовуються в Українi для вiдображення 

в облiку господарських операцiй, дотримання вимог нормативних документiв з питань 

бухгалтерського облiку, органiзацiї та методологiї бухгалтерського облiку, є єдиною Облiковою 



полiтикою у Товариствi та її дочiрнiх пiдприємствах. Принципи Облiкової полiтики Товариства 

протягом перiоду з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. не змiнювались. 

Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи зараховуються на баланс 

Товариства по первиннiй собiвартостi. Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв та 

нематерiального активу слiд облiковувати за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена 

амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

У складi малоцiнних необоротних матерiальних активiв облiковуються об'єкти вартiстю до 2500 

гривень з очiкуваним строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року (або 

операцiйного циклу). 

Вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства амортизацiя основних засобiв, нематерiальних 

активiв та iнвестицiйної нерухомостi починає нараховуватись у мiсяцi наступному за мiсяцем 

вводу в експлуатацiю нематерiальних активiв. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним 

методом. Амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) нараховувати у 

першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100 % їх вартостi. 

    У вiдповiдностi до облiкової полiтики, за наявностi ознак, за яких об'єкт основних засобiв 

може бути вiднесеним i до операцiйної нерухомостi, i до iнвестицiйної нерухомостi, 

iнвестицiйною нерухомiстю вважається  разi здавання в операцiйну оренду бiльш нiж 70% 

корисної площi об'єкта. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за первiсною вартiстю (модель 

собiвартостi), зменшеною на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням втрат вiд зменшення 

корисностi та вигод вiд її вiдновлення.  

  Предмети зi строком використання менше одного року, якi супроводжують виробничий процес 

протягом звiтного перiоду, облiковуються на рахунку 22 "Малоцiннi й швидкозношуванi 

предмети". У момент передачi таких активiв в експлуатацiю списуються з балансу, з подальшою 

органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї з 

визначенням вiдповiдальних осiб протягом строку фактичного використання. 

  Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, МБП, iнших виробничих запасiв i 

готової продукцiї здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв 

(ФIФО). 

   При виявленi ознак сумнiвностi погашення заборгованостi дебiтором створюється резерв 

сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв формується на дату балансу методом застосування 

абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. 

Фiнансова звiтнiсть та консолiдована фiнансова звiтнiсть Товариства (виконавчий апарат) 

складається у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi - МСБО) 

та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) - методом трансформацiї даних 

бухгалтерського облiку Товариства. 

При складаннi фiнансової звiтностi Товариства у вiдповiдностi до МСБО та МСФЗ методом 

трансформацiї враховувати у складi: 

"Основнi засоби" - первiсна вартiсть - дебет рахунку 15 "Капiтальнi iнвестицiї"; 

"Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" - дебет рахунку 39 "Витрати майбутнiх перiодiв"; 

"Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)- кредит рахунку 425 "Фонд розвитку 

виробництва" та кредит рахунку 43 "Резервний капiтал". 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 



доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства у звiтному роцi здiйснювалася в рамках чинного 

законодавства i вiдповiдно до Статуту Товариства. Основнi види дiяльностi  Товариства та 

дочiрнiх пiдприємств вiдповiдно до КВЕД провадились на пiдставi одержаних в установленому 

порядку лiцензiй, а саме: будiвництво житлових i нежитлових будiвель;  дiяльнiсть у сферi 

архiтектури; навчання дорослих та iншi види освiти; готельнi послуги.  

Компанiя "Укрбуд" (управлiння) протягом 2014 року продовжувала розвивати будiвництво 

житлових об'єктiв. За рiк обсяг чистого доходу досяг 80346 тис грн.  У звiтному  роцi 

здiйснювалось будiвництво 3 об'єктiв - житловi будинки по вул. Матикiна,12, вул. Гарматнiй, 38, 

пр. 40 рiччя Жовтня, 95 та  проектування для будiвництва житлового будинку по вул. 

Златоустiвськiй, 27,35,37-39. Фiнансування будiвництва вказаних об'єктiв проводилось у 

звiтному роцi за рахунок власних коштiв та коштiв довiрителiв: 

Житловий будинок по вул. Матикiна,12 - тiльки  кошти довiрителiв- 49874,76 тис.грн.  Всього - 

49874,46 тис. грн. 

Житловий будинок по вул.  Гарматнiй,38 -власнi обiговi кошти 13767,5 тис.грн, кошти 

довiрителiв- 141830,0 тис.грн. Загалом - 155597,5 тис.грн.  

Житловий будинок по пр.40 рiччя Жовтня,95  -власнi обiговi кошти -2468,2 тис.грн. кошти 

довiрителiв- 35703,0 тис.грн. Всього 38171,2 тис. грн. 

Житловий будинок по вул. Златоустiвськiй, 27,35,37-39. 95  -власнi обiговi кошти -627,4 тис.грн.  

Незавершене будiвництво станом на 31.12 2014 р. становить 143047,89 тис.грн. 

 В березнi  2014 року введений в експлуатацiю житловий будинок по вул. Матикiна,12,    

будiвництво якого розпочалось у 2013 роцi.   Витрати  у звiтному роцi склали 39493,2 тис.грн.(з 

ПДВ). Компанiя "Укрбуд" виступала по сутi забудовником та генеральним пiдрядником.  

Житловий будинок по вул. Матикiна,12 входить до державної програми "Доступне житло" 

(70/30). 

Протягом звiтного року компанiєю "Укрбуд"(управлiння) та дочiрнiми пiдприємствами також 

здiйснювалась дiяльнiсть з управлiння майном (здавання в оренду вiльних площ нерухомостi 

виробничого призначення).  

Проектування є одним з прiоритетних напрямiв дiяльностi Товариства, що забезпечується 

силами шести дочiрнiх пiдприємств - проектних iнститутiв, розташованих в рiзних регiонах 

України i якi виконують функцiю територiальних органiзацiй в регiонах, що за ними закрiпленi. 

У технiчному планi до здобутку проектних iнститутiв Товариства минулого року можна 

вiднести цiлий ряд запроектованих на високому технiчному рiвнi об'єктiв промисловостi та 

соцiальної-культурної сфери. Науково-дослiдний та проектний iнститут "Донецький 

Промбудндiпроект" має статус базової органiзацiї з науково-технiчної дiяльностi в сферах 

проектування i будiвництва, промисловостi будiвельних матерiалiв, архiтектури та 

мiстобудiвництва, який був пiдтверджений у 2012 роцi за новими вимогами (Наказ 

Мiнрегiонбуду України вiд 03.01 2012р. №2). Iнститут очолює Технiчний комiтет по 

стандартизацiї, створений на базi iнституту ТК 310 "Промислове будiвництво" та ПК 8 "Захист 

будiвель, споруд на пiдроблюваних територiях" ТК 304 "Захист будiвель, споруд". Наявнiсть в 

iнститутi наукового, проектного, вишукувального пiдроздiлiв, випробувального центру та 

дослiдного виробництва дозволяє реалiзовувати проектування, авторський супровiд та 

реконструкцiю об'єктiв будь - якої складностi i повноти для металургiйної, хiмiчної, гiрничої, 

машинобудiвної та iнших галузей важкої та легкої промисловостi, культових споруд, цивiльного 



будiвництва для України, країн СНД та далекого зарубiжжя. У 2014 р. проектний пiдроздiл 

виконав робiт на загальну суму 5828 тис. грн., що становить 38% до показника 2013 року. 

Зниження доходiв є результатом впливу зовнiшнiх негативних факторiв - проведення протягом 

звiтного  року АТО на Донбасi. 

Найбiльш значимi проектнi роботи iнституту у 2014 роцi: 

- ТОВ "Єристовський ГЗК" Будiвництво гiрничо - збагачувальний комбiнат на базi 

Єристовського родовища. Дробiльна фабрика. м. Комсомольськ 

- Продовжувались роботи по генеральному проектуванню  цементного заводу "Альтцем", 

м. Керч i об'єктiв цементного заводу ПАТ "Iвано -Франкiвськцемент" 

- Розробка проектiв для м. Абiнськ Краснодарського краю (Росiя) Виробничий комплекс 

автогосподарства ТОВ "АЭМЗ";  

- Розробка проектної документацiї , схема генерального плану по об'єктах: ПрАТ 

"Пикалiвський цемент", ПрАТ "Липецькцемент", ПрАТ "Кавказцемент", ПрАТ "Бєлгородський 

цемент".  

- Розробка проектної документацiї , схема генерального плану по об'єкту ПрАТ ЖСМ. 

Науково-технiчний супровiд i монiторинг:  

- Стадiону "Донбас-Арена", м. Донецьк (експлуатацiя)  

- Донецької  мiжнародної  школи "Григорьєвська", 

- Цементного заводу  м. Керч 

Виконувалися новi важливi роботи з обстеження:  

- Обстеження будiвельних конструкцiй ММК Iллiча 

- Обстеження будiвельних конструкцiй будiвель i споруд Слав?янської ТЕС та вугiльного складу 

Єнакiєвського коксохiмпрому, якi зазнали артилерiйського обстрiлу.  

Основний обсяг проектних робiт проектного iнституту "Приднiпровський Промбудпроект" у 

звiтному роцi виконувався для пiдприємств металургiйного комплексу, де втiлювалися новiтнi 

технологiчнi рiшення та сучаснi методи отримання металургiйної продукцiї. Так, у 2014роцi за 

межами України виконано iнститутом проектних робiт на суму 2760 тис. грн., а саме: Росiйська 

федерацiя м. Москва ВАТ "Мiський iнститут проектування метзаводiв" Об?єкт "ВАТ 

"Лебединський ГЗК. ЦГБЗ-3".  

Сфера бiзнесу проектного iнституту "Київський Промбудпроект" протягом 2014 року включала 

надання послуг та виконання робiт за такими напрямками: архiтектурно-будiвельне 

проектування i конструювання; проектування iнженерних мереж i систем iнженерного 

забезпечення; розробка проектiв з охорони працi навколишнього середовища та територiальна 

дiяльнiсть в промисловостi, розмiщення пiдприємств, розробка комплексних схем формування 

та упорядкування промислової забудови. Замовниками на виконання проектних робiт у 2014 

роцi були: ТОВ "Iнформзахист": Розробка та коригування проектної документацiї з надбудовою 

пiд готель нежитлової будiвлi по вул.. Еспландана, 17 у Печерському районi м. Києва; ТОВ 

"Проктер енд Гембл" - проект технiчного переоснащення вентиляцiйних систем видалення 

випарiв вiд друкарського обладнання технологiчних лiнiй цеху по виробництву гiгiєнiчних 

прокладок; ТОВ ПФК "Мiдас" - коригування проекту внутрiшнiх сантехнiчних мереж по 

житлово - громадському комплексу  по вул.. М. Коцюбинського, 58, м. Київ; ТОВ "Компанiя 

Iнтер Профiт" - розробка проектної документацiї схеми розмiщення логiстично - виробничого 

комплексу по вул.. Кутузова, 6 в м. Бровари Київської областi; ДП "Проектне бюро державного 

управлiння справами" - коригування проектно - кошторисної документацiї по реставрацiї 

Марiїнського палацу по вул.. Грушевського ,5А в м. Києвi; ТОВ "ГРОНА ПАРНЕР" - розробка 

проектної документацiї реконструкцiї з розширенням Сквирського кондитерського цеху по вул.. 

Залiзничнiй в м. Сквира Київської обл. Iнститут є базовою територiальною установою 

Мiнрегiонбуду України в промисловому будiвництвi по м. Києву, Київськiй, Вiнницькiй, 

Житомирськiй, Хмельницькiй, Черкаськiй, Чернiвецькiй, Чернiгiвськiй областях i здiйснює 

розробку мiстобудiвних обгрунтувань, розмiщення пiдприємств, розробка комплексних схем 

формування та упорядкування промислової забудови. Високому технiчному рiвню i 



конкурентоспроможностi проектної продукцiї Донецького, Днiпропетровського та Київського 

проектних iнститутiв сприяють дiючi системи управлiння якiстю продукцiю, сертифiкованi на 

вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам якостi ISO 9001-2009.  

Проектний iнститут "Львiвський Промбудпроект" у звiтному перiод надавав послуги по 

комплексному проектуванню нових, реконструкцiї та технiчному переозброєннi дiючих 

пiдприємств всiх галузей промисловостi, включаючи виробничi об'єкти агропромислового 

комплексу, з топогеодезичними вишукуваннями, проектуваннi об'єктiв житлового, соцiально-

культурного та побутового призначення, здiйснення функцiй територiальної проектної 

органiзацiї України по розмiщенню промисловостi в шести областях України. Серед них: ПП 

"Гарантiя-Сервiс" Адаптацiя проекту будiвництва багатосекцiйного  житлового будинку в 

районi вул. Кiльцева-Лисика м.Винники, ТзОВ "Галдорсервiс".  Розробка робочого проекту по      

влаштуванню лiнiї з виробництва вапняної муки i тонкодисперстного вапна, Залозецька селищна 

рада Генеральний план смт. Залiзцi Зборiвського району Тернопiльської областi, сумiщений з 

детальним планом територiї; Департамент соцiального захисту населення Одеської обласної 

адмiнiстрацiї. Додатковi роботи з реконструкцiї об'єкту Одеський обласний центр професiйної 

реабiлiтацiї iнвалiдiв Стратегiя життя" в с. Єгорiвка; Розроблення  генерального плану 

с.Труханiв та с.Побук Труханiвської сiльської ради Сколiвського р-ну Львiвської обл.;   

Розроблення  генерального плану с   Потелич, с Борове, с. Великi Долини, с. Зелена Гута, с. Малi 

Долини, с. Ниви, с. Гiркани Потелицької сiльської ради Жовкiвського району Львiвської областi   

та iншi.  

Проектний iнститут "Тернопiльський Промбудпроект" займається комплексним проектуванням 

пiдприємств всiх галузей промисловостi, громадських та житлових споруд, об'єктiв 

розташованих в складних геологiчних умовах, реконструкцiї та технiчного переобладнання 

дiючих пiдприємств. У 2014роцi основними замовниками Пiдприємства були ТОВ 

"Тернопiльбуд": проектно-вишукувальнi роботи по будiвництву житлових будинкiв м. 

Тернопiль, м. Чорткiв, Буковина -Iнвест- Буд: проектно-вишукувальнi роботи по будiвництву 

житлових будинкiв м. Чернiвцi, ТОВ "Монолiттрансбуд" Елеватори, ТОВ "Буковина -Захiд 

проектно-вишукувальнi роботи по будiвництву житлових будинкiв м. Чернiвцi, департамент 

МБК Чернiвцi  проектно-вишукувальнi роботи по будiвництву житлових будинкiв, ТОВ 

"Товстенкiвський крохмальний завод" Крохмальний завод та iншi.  

Проектний iнститут "Одеський Промбудпроект" є комплексною проектною органiзацiєю, що 

спецiалiзується на проектуваннi будiвель i споруд рiзного призначення. Серед напрямкiв 

дiяльностi iнституту: архiтектурно-будiвельне проектування промислових i цивiльних об'єктiв з 

виконанням функцiй генпроектної органiзацiї: "Розробка проектної документацiї корпусу по 

виробництву активних фармацевтичних iнгредiєнтiв в м. Шостка" ПАТ "Фармак",  ТДВ 

"Iнтерхiм" авторський нагляд за будiвництвом виробничої дiльницi з адмiнiстративно - 

лабораторною частиною ТДВ "Iнтерхiм"  у м. Одеса, Реконструкцiя фармацевтичного 

виробництва готових лiкарських форм СП "Сперко Україна"  м. Вiнниця , Управлiння 

капiтального будiвництва Одеської мiської ради Реконструкцiя будiвель оздоровчо - 

спортивного комплексу Вiкторiя" м. Одеса та iншi.  

Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв є одним iз важливих напрямкiв 

дiяльностi компанiї "Укрбуд". Цю роботу в складi Товариства виконують чотири навчально-

курсовi комбiнати та навчальний центр, якi розташованi у рiзних регiонах країни. Пiдготовка 

робiтникiв здiйснюється по 83 робiтничим професiям (2005 рiк було 59 професiй) для 6 галузей 

вiтчизняного виробництва , i цей процес щорiчно продовжується iз урахуванням нагальних 

ринкових потреб. В 2014 роцi  в дочiрнiх пiдприємствах  напрямку пiдготовки та перепiдготовки 

кадрiв  пройшли професiйне навчання та пiдвищили квалiфiкацiю 23 231 осiб що на 3,4% меншi 

у порiвнянi   з 2013 роком.   

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 



діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Придбання та вiдчуження активiв дочiрнiми пiдприємствами та Товариством протягом 5-ти 

рокiв господарювання здiйснювались з урахуванням вимог законодавства України з цих питань 

та вiдповiдно до внутрiшнiх положень Товариства, затверджених рiшеннями правлiння, та за 

погодженням наглядової ради. Щорiчно дочiрнi пiдприємства i Товариство розробляють план 

iнвестицiйного розвитку, де вiдображенi основнi напрямки вкладення iнвестицiй та джерела їх 

фiнансування. Значна питома вага в складi iнвестицiй вiдводиться напрямкам оновлення 

основних засобiв та їх модернiзацiї, що має сприяти пiдвищенню ефективностi основних засобiв 

у виробництвi. З боку Товариства здiйснюється дiєвий контроль щодо доцiльностi та 

ефективностi пропозицiй дочiрнiх пiдприємств як з питання придбання майна так i його 

вiдчуження, а також вкладення iнвестицiй, джерел їх фiнансування та цiльового використання 

коштiв пiсля вiдчуження.  

За 2010-2014 роки вкладено капiтальних iнвестицiй в необоротнi активи на загальну суму 

247536 тис. грн., в тому числi: нематерiальних активiв -780 тис.грн., машин i обладнання - 1733 

тис. грн..; транспорту - 597тис.грн.; iнструменту - 1174 тис. грн., iнших - 1408тис.грн., 

полiпшення будiвель - 908 тис. грн. та капiтальне будiвництво -240936 тис.грн. Прирiст 

капiтальних iнвестицiй у звiтному роцi в цiлому по Товариству становить 161136 тис.грн., в т.ч. 

власними силами - 1073 тис.грн. Капiтальнi iнвестицiї в цiлому по Товариству на придбання 

основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйсненi в сумi 970 тис.грн., на придбання 

нематерiальних активiв - 82 тис.грн, на модернiзацiю- 21тис.грн., на капiтальне будiвництво 

житлового будинку - 160063 тис.грн. Питома вага капiтальних iнвестицiй на капiтальне 

будiвництво, здiйснених Товариством, в сукупнiй сумi iнвестицiй становить 99,3%.  

  За 2010-2014 роки вiдчужено необоротних активiв, в тому числi i тi, якi морально застарiлi i не 

використовуються у господарськiй дiяльностi, на загальну суму 68135 тис.грн., а саме: 

нематерiальнi активи - 189 тис.грн., машини та обладнання -1123 тис.грн., транспорт - 736 

тис.грн; iнструмент - 271 тис.грн., iншi основнi засоби - 1083 тис. грн., капiтальне будiвництво -

64733 тис. грн. 

   За 2014 рiк вибуло основних засобiв остаточною вартiстю на загальну суму 65209 тис. грн. , а 

саме:  незавершене будiвництво - 64733, машини i обладнання - 345 тис. грн., решта основних 

засобiв на загальну суму 131 тис. грн. та нематерiальних активiв - 24 тис.грн. Так у звiтному 

роцi списано дочiрнiми пiдприємствами та компанiєю "Укрбуд" (управлiння): Запорiзький 

навчально - курсовий комбiнат - повнiстю вiдамортизованi основнi засоби: машини i обладнання 

-17, тис.грн., iншiх основнi засоби -2 тис.грн.; "Проектний "Львiвський Промбудпроект": 

машини i обладнання - 3 тис.грн., повнiстю вiдамортизованi iншi основнi засоби -2 тис.грн.; 

"Науково - дослiдний i проектний iнститут "Донецький Промбудндiпроект": машини i 

обладнання - 67 тис.грн., повнiстю вiдамортизованi iншi основнi  засоби -75 тис.грн.; Компанiя 

"Укрбуд" (управлiння): машини i обладнання - 97 тис.грн., в т.ч. вiдчужено -43,9 тис.грн., 

повнiстю вiд амортизованi iншi основнi  засоби - 12 тис.грн. та незавершене будiвництво - 64733 

тис.грн. "Укрмонолiтспецбуд"- вiдчужено машини i обладнання - 103,9 тис.грн. 

   Протягом 2014 року Компанiя приймала участь у будiвництвi наступних житлових об'єктiв:  

1.  ЖК "Садовий". ЖК являє собою 10 i 15-поверховi п'ятисекцiйнi багатоквартирнi житловi 

будинки за адресою: м. Київ, вул. Комбiнатна, 25. Будинки представленi "П"-подiбними i "Z"-

подiбними п'ятисекцiйними житловими будiвлями змiнної поверховостi. Компанiя "Укрбуд" 

виступає генеральним пiдрядником та отримує доходи за генеральний пiдряд.  

2. ЖК "Новопечерський двiр". Будинок бiзнес - класу, розташований за адресою: м. Київ, вул. 

Драгомiрова, 2а. Компанiя виступає генеральним пiдрядником та отримує доходи за 

генеральний пiдряд.  

   В 2014 роцi завершено будiвництво житлового будинку по вул. Матикiна,12 в Голосiївському 

районi м. Києва та  продовжувалось  будiвництво житлово-офiсного комплексу з пiдземним 

паркiнгом  по вул. Гарматнiй, 38, житлового будинку по проспекту 40-рiччя Жовтня,95 та 



проектування  житлового комплексу з пiдземним паркiнгом та гостьовими автостоянками на 

земельнiй дiлянцi по вул. Златоустiвська, 27,35,37-39 у м. Києвi по довгостроковим програмам 

будiвництва. 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 

звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація Протягом 2014 року мiж компанiєю "Укрбуд" (управлiння) та її дочiрнiми 

пiдприємствами були наступнi господарськi операцiї: 

-передача в оренду нерухомого майна компанiєю "Укрбуд" (управлiння) дочiрнiм 

пiдприємствам на загальну суму - 4 466 тис. грн. (без ПДВ); 

-компенсацiя компанiєю "Укрбуд" (управлiння) дочiрньому пiдприємству витрат пов'язаних з 

утриманням бази вiдпочинку в с. Пiщанка на загальну суму 194 тис. грн. (без ПДВ); 

-компенсацiя компанiї "Укрбуд" (управлiння) дочiрнiм пiдприємством земельного податку на 

суму 49 тис. грн. 

-надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги компанiєю "Укрбуд" (управлiння) 

дочiрнiм пiдприємствам   на загальну суму 525 тис. грн..; 

-повернення безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги компанiї "Укрбуд" (управлiння) 

дочiрнiми пiдприємствами на загальну суму 652 тис. грн.  

-компанiя "Укрбуд" (управлiння) отримала дохiд вiд участi в капiталi в дочiрнiх пiдприємствах 

на загальну суму 267 тис. грн., а також витрати вiд участi в капiталi склали 1439 тис. грн.. 

Загальна сума внутрiшньої заборгованостi в Товариствi складає 4 091 тис. грн.. 

За 2014 рiк мiж Товариством та Українською державною будiвельною корпорацiєю "Укрбуд", як 

органом уповноваженим управляти корпоративними правами держави, були господарськi 

операцiї на загальну суму 4,7 тис. грн. без ПДВ, а саме компенсацiя комунальних витрат та 

орендна плата Товариства. 

З членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї господарських операцiй в 2014 роцi не 

вiдбувалось. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Протягом 2014 року Компанiя приймала участь у будiвництвi наступних житлових об'єктiв:  

1.  ЖК "Садовий". ЖК являє собою 10 i 15-поверховi п'ятисекцiйнi багатоквартирнi житловi 

будинки за адресою: м. Київ, вул. Комбiнатна, 25. Будинки представленi "П"-подiбними i "Z"-

подiбними п'ятисекцiйними житловими будiвлями змiнної поверховостi. Компанiя "Укрбуд" 

виступає генеральним пiдрядником та отримує доходи за генеральний пiдряд.  

2. ЖК "Новопечерський двiр". Будинок бiзнес - класу, розташований за адресою: м. Київ, вул. 

Драгомiрова, 2а. Компанiя виступає генеральним пiдрядником та отримує доходи за 

генеральний пiдряд.  

   В 2014 роцi завершено будiвництво житлового будинку по вул. Матикiна,12 в Голосiївському 

районi м. Києва та  продовжувалось   будiвництво житлово-офiсного комплексу з пiдземним 



паркiнгом  по вул. Гарматнiй, 38, житлового будинку по проспекту 40-рiччя Жовтня,95 та 

проектування  житлового комплексу з пiдземним паркiнгом та гостьовими автостоянками на 

земельнiй дiлянцi по вул. Златоустiвська, 27,35,37-39 у м. Києвi по довгостроковим програмам 

будiвництва. 

  Значний розвиток будiвельного напрямку господарської дiяльностi Компанiї вимагає на 

сьогоднi здiйснення оперативного управлiння процесами будiвництва, органiзацiї спiвпрацi iз 

замовниками будiвництва та дозвiльними органами, координацiї дiяльностi проектних, 

пiдрядних та субпiдрядних органiзацiй, забезпечення належного рiвня фiнансування 

будiвництва.  

   Державному публiчному  акцiонерному товариству "Будiвельна компанiя "Укрбуд" крiм 

власних коштiв були необхiднi позиковi кошти для оплати будiвельно-монтажних та супутнiх 

витрат на будiвництво житлового будинку, що розташований за адресою: вул. Генерала 

Матикiна, 12  в Голосiївському районi м. Києва.  Компанiя в 2013 роцi отримала у  АБ 

"Укргазбанк" 23200113 грн.   Погашення кредиту здiйснювалось в узгодженi строки згiдно 

договору за рахунок продажу житла, що будувалось, а вiдсоткiв за користування кредитними 

коштами за рахунок власних обiгових коштiв. Продаж здiйснювався через створений фонд 

фiнансування будiвництва.  Станом на 01 сiчня 2014 року сума кредиту становила  20200000 

грн., який був повернутий  кредитору  протягом поточного року у узгоджений ним строк.  

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Подальшому позитивному поступу сприяло б вирiшення в законодавчому полi ряду 

неврегульованих питань у роботi державних акцiонерних товариств. Державнi акцiонернi 

товариства, якi створенi за корпоратизацiєю, мають обов'язково сплатити дивiденди в розмiрi 

50% одноразово за пiдсумками роботи за рiк. Таким чином, пiдприємствам державного сектору 

економiки важко конкурувати з пiдприємствами iнших форм власностi, оскiльки менше власних 

коштiв залишається для свого розвитку. Значний негативний вплив на дiяльнiсть дочiрнiх 

пiдприємств i Товариства спричинили обставини непереборної сили, якi вiдбуваються в Українi 

(проведення антитерористичної операцiї на Донбасi) на фонi загальнодержавної фiнансової 

кризи. Зменшились обсяги замовлень на проектнi роботи з боку забудовникiв, скоротилась 

чисельнiсть бажаючих пiдвищити професiйний рiвень за вiдсутнiстю фiнансових можливостей, 

також зменшився попит на оренду офiсних примiщень. 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

Iнформацiя про проведенi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ДПАТ "Будiвельна 

компанiя "Укрбуд" протягом 2014 року:  

ДП "Запорiзький навчально-курсовий комбiнат". Орган який здiйснював перевiрки: Запорiзький 

обласний центр зайнятостi (камеральнi перевiрки) Порушень не виявлено. 

ДП "Тернопiльський Промбудпроект".  Орган який здiйснював перевiрки: 1.ВД ТОВ ФССзТВП. 

Порушень не виявлено. 2.Державна фiнансова iнспекцiя  Порушень не виявлено.3. Управлiння 

пенсiйного фонду Порушень не виявлено.  

 ДП "Приднiпровський Промбудпроект"  Орган який здiйснював перевiрки: 1.Державна 

фiнансова iнспекцiя Днiпропетровської областi. Порушень не виявлено;  2. Обласне вiддiлення 

фонду соцiального страхування Днiпропетровської областi Повернуто фонду  соцiального 

страхування з тимчасової втрати непрацездатностi неправомiрних витрат -313,52 грн. та 

сплачено штраф у сумi 156,76 грн. 

ДПАТ "Будiвельна компанiя "Укрбуд" (управлiння). Орган який здiйснював перевiрки: 1. 

Державна податкова iнспекцiя у Днiпровському районi ГУ Мiндоходiв у м. Києвi. Порушень не 

виявлено. 2. Лiвобережне МВД КМВ ФСС з ТВП. Порушень не виявлено. 3. Управлiння 

пенсiйного фонду у м. Києвi. Порушень не виявлено. 



 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Товариство здiйснює проектування об'єктiв промислового та цивiльного призначення, виконує 

будiвельно-монтажнi роботи, здiйснює пiдготовку та перепiдготовку робiтничих кадрiв для 

потреб будiвельної галузi. Для здiйснення вказаних видiв дiяльностi в якостi джерел 

фiнансування  використовуються власнi кошти, кошти фонду фiнансування будiвництва, а в разi 

їх недостатностi для поповнення обiгових коштiв i усунення розривiв в фiнансових потоках при 

реалiзацiї проектiв будiвництва  залучаються позиковi кошти.  

Станом на 31 грудня 2014 року Товариство має позитивне  значення робочого капiталу, що 

складає 67837 тис. грн., в т.ч. по дочiрнiм пiдприємствам робочий капiтал має позитивне 

значення - 6168 тис. грн. Одночасно, по 3 дочiрнiм пiдприємствам: "Укрмонолiтспецбуд", 

"Сумський навчальний центр", "Тернопiльський Промбудпроект" робочий капiтал має вiд'ємне 

значення.  

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi по Товариству станом на 31.12.2014 р. вищий за оптимальне 

значення та дорiвнює 0,86, вiн характеризує можливiсть Компанiї виконати свої зовнiшнi 

зобов'язання за рахунок власних активiв. 

Одночасно консолiдованi показники загальної лiквiдностi по Товариству мають значення менше 

нормативного, що свiдчить про неспроможнiсть деяких Пiдприємств частково покривати свої 

борги, а саме:  розрахунки основних показникiв фiнансового стану пiдприємства "Проектний 

iнститут "Львiвський Промбудпроект" на фонi зменшення об'ємiв виконаних проектних робiт та 

наданих послуг порiвняно з 2013 роком на 546,0 тис. грн., показали незначне його погiршення в 

2014 роцi порiвняно з 2013 роком (86,6% до об'ємiв 2013 р.), але за рахунок прибутковостi 

зросли за показниками рентабельностi власних коштiв та виробничих фондiв. Основною 

причиною погiршень є недостатнiсть фiнансування нових капiталовкладень та вiдповiдних 

замовлень на проектнi роботи. Загалом фiнансовий стан Пiдприємства "Проектний iнститут 

"Львiвський Промбудпроект" нестiйкий i малоприбутковий. Показники абсолютної та загальної 

лiквiдностi покращились у 2014 роцi та не перекривають теоретично виправданi значення, 

тiльки промiжна лiквiднiсть є в межах теоретично виправданих величин, тому баланс 

Пiдприємства визнаний нелiквiдним. В той же час загрози безперервностi комерцiйної 

дiяльностi немає. 

Також визначено, що фiнансовий стан Пiдприємства "Проектний iнститут "Тернопiльський 

Промбудпроект" на 31.12.2014 р. є важким. В звiтному перiодi коефiцiєнти лiквiдностi дещо 

знизились, що свiдчить про деяку тенденцiю до зменшення рiвня платоспроможностi 

пiдприємства. Показники загальної лiквiдностi мають значення  менше нормативного, що 

свiдчить про неспроможнiсть пiдприємства частково покривати свої  борги за рахунок 

мобiлiзацiї коштiв при  розрахунках з дебiторами. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, 

яка частина короткострокових позичкових зобов`язань може бути при необхiдностi погашена 

негайно. Так, на Пiдприємствi "Проектний iнститут "Тернопiльський Промбудпроект" вiн 

дорiвнює 0,43. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї) станом на 31.12.2014 р. має значення 

бiльше за нормативне i свiдчить про те, що в кожних 100 гривнях вкладених активiв 

пiдприємства 74 грн. - власний капiтал. 

Тенденцiя щодо зменшення рiвня платоспроможностi вiдзначається також по пiдприємствам 

"Проектний iнститут "Донецький Промбудндiпроект" та "Проектний iнститут "Приднiпровський 

Промбудпроект", в яких коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на кiнець звiтного перiоду склав 0,43 

та 0,21 вiдповiдно, що обумовлено погiршенням фiнансового стану. 

У зв'язку з обставинами непереборної сили, якi вiдбуваються в Українi (проведення 

антитерористичної операцiї в деяких регiонах), Товариство не в повному обсязi має контроль 

над активами ДП "Науково-дослiдний iнститут "Донецький ПромбудНДIпроект" в сумi 8 347 

тис.грн. та власними об'єктами нерухомостi, якi розташованi в цьому регiонi та залишкова 



вартiсть яких станом на 31.12.14р. складала 32 401 тис.грн.  

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду - 560,2 млн. грн. 

Очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв 11,8 млн.грн. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя подальшої дiяльностi ДПАТ "Будiвельна компанiя "Укрбуд" на 2015  рiк нацiлена на 

розвиток дочiрнiх пiдприємств та Товариства в умовах iснуючих вiдголоскiв економiчної кризи 

в будiвельнiй галузi України i вiдображена в "Органiзацiйно-технiчних заходах державного 

публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" на 2015 рiк", а також у 

затвердженому зведеному фiнансовому планi на 2015 рiк. Чистий прибуток в цiлому по 

Товариства планується отримати менше фактично отриманого за пiдсумками фiнансово-

господарської дiяльностi за 2014 рiк. Одночасно, мають зрости також витрати, пов'язанi з 

рекламою будiвництва житла, вiдрахуванням податкiв та обов'язкових платежiв до бюджету всiх 

рiвнiв, в тому числi податок на нерухоме майно. Також значно зростуть комунальнi витрати. 

Планується пiдвищити витрати на виплату заробiтної плати працiвникам, враховуючи соцiальнi 

державнi заходи в цьому напрямку. В цiлому подальша дiяльнiсть Товариства буде 

здiйснюватись за вже напрацьованими напрямками вiдповiдно одержаних в установленому 

порядку лiцензiй на: загальне будiвництво житлових i нежитлових будiвель; дiяльнiсть у сферi 

архiтектури; навчання дорослих та iншi види освiти, надання в операцiйну оренду вiльних площ 

виробничої нерухомостi. Передбачається подальший розвиток та розширення зазначених видiв 

дiяльностi у вiдповiдностi з вимогами будiвельної галузi та часу. Слiд зазначити, що значна 

частка в загальному доходi Товариства буде належати будiвельним роботам. Так в 2014 роцi 

Компанiєю "Укрбуд" ( управлiння) велось будiвництво трьох та проектування одного житлових 

будинкiв. В березнi 2014 зданий в експлуатацiю другий будинок за адресою: м. Київ, вул. 

Генерала Матикiна, 12. В 2015 роцi планується здача в експлуатацiю  першої черги  об'єкту по 

вул. Гарматнiй, 38 та об'єкту по пр. 40-рiччя Жовтня, 95. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

У складi Товариства статус наукової базової органiзацiї має дочiрнє пiдприємство "Науково-

дослiдний та проектний iнститут "Донецький Промбудндiпроект", яке атестоване, як наукова 

органiзацiя Держбудом України (свiдоцтво про державну атестацiю наукової органiзацiї вiд 25 

травня 2010 року №4), i вiднесено до групи "А", що надає iнституту право, як органiзацiї 

науково-технiчного та проектно-впроваджувального напряму, визначати та впливати на 

державну науково-технiчну полiтику галузi. Iнститут має статус базового по науково-технiчнiй 

дiяльностi в сферах проектування та будiвництва, промисловостi будiвельних матерiалiв, 

архiтектури i мiстобудiвництва (наказ Держбуду України вiд 15 червня 2005 року №97). 

Експертна комiсiя Мiнрегiонбуда України визначила вiдповiднiсть iнституту новим вимогам 

щодо базових органiзацiй i пiдтвердила статус наукової базової органiзацiї наказом 

Мiнрегiонбуду України вiд 03.01.2012 № 2. Дiяльнiсть iнституту сертифiкована мiжнародним 

бюро BUREAN VERITAS на вiдповiднiсть вимогам мiжнародної системи якостi ISO 9001:2008 

"Науковi дослiдження, розробка науково-технiчної документацiї i складання кошторисiв на 

будiвництво промислових, цивiльних будiвель та споруд" (сертифiкат вiдповiдностi вiд 17 

грудня 2011 року №UA 226788). Згiдно структурi науковий пiдроздiл iнституту включає:  

- 7 науково-дослiдних вiддiлiв;  

- Науковий експертно-технiчний центр;  



- Випробувальний центр будiвельних конструкцiй, виробiв та матерiалiв, який акредитований 

Нацiональним агентством по акредитацiї України у вiдповiдностi з вимогами ДСТУ ISO/IEC 

17025:2005 (атестат переакредитацiї вiд 18 травня 2009 року № 2Т031);  

- Дослiдно-експериментальне виробництво;  

- Службу вченого секретаря;  

- Бiблiотеку з технiчним архiвом.  

Кiлькiсть наукових працiвникiв на початок 2014 становила 242 особи. В iнститутi працє: дiйсних 

членiв -3, член - кореспондентiв Академiї будiвництва України - 5, докторiв наук -3, кандидатiв 

технiчних наук -10, мають звання "Заслужений будiвельник України" 2 особи. 

У 2014 р. науковий пiдроздiл виконав робiт на загальну суму 4873 тис. грн., що становить до 

показника 2013 року 38,5%. Це обумовлено, в першу чергу, проведенням АТО на Донбасi на 

фонi загальнодержавної фiнансової кризи. Однак, не зважаючи на вплив об'єктивних негативних 

зовнiшнiх факторiв, iнституту вдалось у звiтному роцi виконувати профiльну виробничу 

дiяльнiсть.  

Основнi напрями i результати науково- технiчної дiяльностi iнституту: 

1. Захист будiвель i споруд на пiдроблюваних територiях i в сейсмiчних районах 

Одним з провiдних  напрямiв наукової дiяльностi  є вирiшення питань з проблеми проектування, 

будiвництва та експлуатацiї будiвель i споруд на пiдроблюваних територiях. Дослiдження i 

розробки iнституту  зосередженi на таких напрямах: 

  механiка пiдземних споруд; 

  будiвельнi конструкцiї будiвель i споруд в складних геологiчних умовах; 

  розрахунки, дослiдження, випробування будiвель i споруд; 

  науковий супровiд i монiторинг будiвельних об'єктiв. 

Основнi роботи 2014 року: 

- 2/11-14 Детальний огляд технiчного стану елементiв стадiону "Донбас Арена" пiсля  

впливу вибухової хвилi, розробка рекомендацiй i робочих креслень по вiдновленню проектного 

стану конструкцiй. 

- За планом НДР по мiрi можливостi виконувалась iнiцiатив робота: 

- 127/13-15 Вибiр оптимального типу обдєлок тунелiв глибокого закладення в грунтових 

масивах з тектонiчними порушеннями.  

По вказаному напрямку опублiкований доклад Розенвассер Г.Р., Малiков С.С., Дуванськiй А.В. 

"Новий метод розрахунку i проектування перегонних тунелiв метрополiтену в грунтовом масивi 

з тектонiчними порушеннями" в збiрнику Дунайсько - Європейської конференцiї по 

геотехнiчному iнжинiрингу, 9-11.09. 2014, Вєна.  

2.  Будiвництво i реконструкцiя в умовах стислої  мiської забудови   

В 2014 роцi за планом НДР виконувались iнiцiативнi роботи: 

-111/5-13-15 Технологiї розбiрки будiвельних конструкцiй будiвель у стислих мiських 

 умовах  

- 115/*-13-15 Реконструкцiя будiвельних конструкцiй будiвель, споруд в природних 

умовах мiської забудови. Розрахунки, розробка технiчних рiшень i робочої документацiї по 

пiдсиленню конструкцiй. 

3. Механiка грунтiв, фундаментобудова, взаємодiя конструкцiй з грунтом 

Головнi роботи, якi виконанi в звiтному роцi: 

 -9/30-13 Розробка рекомендацiй i технiчних рiшень по забезпеченню стiйкостi укосiв 

плоского породного вiдвалу для складування нестандартних вiдходiв вуглезбагачення (пека) 

ПАТ ДТЕТ Октябрьська ЦЗФ. Мета - забезпечення стiйкостi укосiв вiдвалу. Результат - 

практичнi пропозицiї по схемi i параметрах укосiв вiдвалу в цiлому. 

- 1/03-14 Випробування з визначенням придатностi 4-х грунтових площадок для роботи 

кранiв на об'єктi ПрАТ "Екоенергiя" в м. Алчевську. Мета роботи - забезпечення стiйкостi 

обмеження деформативностi основи кранiв з урахуванням  достатньо жорстких вимог до якостi 

основи. Результат - заснований на даних випробуваннях висновок про придатнiсть грунтових 



площадок з рекомендацiями щодо коригування їх виконання. 

За планом НДР виконувались iнiцiативнi роботи: 

- 092/1-10-14 Дослiдження характеристик штучних основ (грунтових подушок) з 

нетрадицiйних матерiалiв i складiв; 

- 096/2-10-14 Узагальнення методiв i результатiв випробувань грунтiв палями i анкерними 

опорами 

- 121/1-12-15 Розробка методики розрахунку грунто- сталевих арочних гофрованих мостiв i 

шляхопроводiв пiд дорожнiми насипами. 

По даному напрямку робiт в   2014 роцi опублiкована стаття Абрамов В.Н. " Пружна i пружно - 

пластична робота грунто - сталевих гофрованих арочних споруд пiд дорожними насипами", 

Автошляховик України, №2,2014. 

4. Будiвельнi матерiали i конструкцiї з використанням вторинних ресурсiв, довговiчнiсть 

будiвельних конструкцiй 

Найбiльш  цiкавi роботи по даному напрямку, якi виконувались у звiтному роцi: 

- 8/38-14/29891дс Розробка технологiчного регламенту виробництва сухих цементно - 

мiнеральних сумiшей на базi виробничих потужностей ПрАТ "Донецьксталь - металургiйний 

завод" i розробка сумiшей з використанням вiдходiв виробництва ДМЗ. 

- 8/18-14 Дослiдження якiсних показникiв золи i золошлакових сумiшей золовiдвалу ДП 

"Зуївська експериментальна ТЕЦ"; 

- 8/29-14 Висновок по результатам визначення якiсних показникiв цементно - мiнеральних 

сумiшей, виготовлених на ПАТ "Запорiжвогнетрив"; 

- 8/19-14 Аналiз складових бетону, що використаний при бетонуваннi споруджуваного 

повiтря падаючого стовбуру №3 ШУ "Покровське" тi розгляд можливостi замiни пiску в бетонi 

на гранульований шлак. 

За планом НДР виконувались iнiцiативнi роботи: 

- 102/7-10-14 Провести дослiдження технологiї i властивостей дрiбнозернистих бетонiв зi 

спецiальними властивостями на золошлакових сумiшах ТЄС Донбасу та розробити пропозицiї з 

областi їх використання. 

- 103/7-10-14 Розробка складiв високомiцних бетонiв класiв В45-В60 з використанням 

мiсцевих будiвельних матерiалiв 

- 120/7-12-14 Вивчення мiцностних властивостей будiвельних матерiалiв неруйнiвними 

методами контролю. 

5. Гiдроiзоляцiя будiвельних конструкцiй i об'єктiв з використанням полiмерних матерiалiв 

Iнститут є провiдним по розробцi, використанню полiмерних листiв з анкерними ребрами в 

якостi гiдроiзоляцiї хiмзахисту. 

В 2014 роцi iнститут продовжував напрямок роботи по гiдро - i хiмзахисту будiвельних 

конструкцiй листовими полiмерними матерiалами i їх використанням при будiвництвi пiдземних 

паркiнгiв, пiдземних пiдстанцiй: 

- Вiдпрацювання технологiї i виготовлення iз свiлостабiлiзованої композицiї полiетилену i 

суперконцентрату пiгментної сажi гiдроiзоляцiйних матерiалiв для виробництва зварювального 

прутка i партiй полiетиленових листiв РП1.6. по ТУ У 25.2-02494868.006-2002 товщиною 1,6мм. 

- Виконання гiдроiзоляцiї фундаментної плити i стiн 5-поверхового житлового будинку 

загальною площею 522м2 на об'єктi "Будiвництво житлово - офiсно - торгiвельного комплексу з 

пiдземним паркiнгом, м. Київ" з виготовленням iз свiтлостабiлiзованої композицiї полiетилену 

на основi базової марки 15313 -003. 

В 2014 роцi iнститут знайшов можливiсть опублiкувати пiдготовлений у 2013 роцi черговий 

номер науково -технiчного збiрника "Современные проблемы строительства" №16, 2013, який з 

1997 року i щорiчно iнститут видає. В ньому опублiковано 24 статтi, серед яких 12 пiдготовленi 

спецiалiстами iнституту. 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 



відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною 

в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 

виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Iнформацiя по судових справах державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна 

компанiя "Укрбуд" за 2014 рiк        

№ п/п Найменування суду, що розглядає(в) справу № справи Статус Компанiї та її 

дочiрнього пiдприємства у данiй справi Протилежна сторона  Дата порушення 

провадження по справi Суть позовних вимог Дата винесення рiшення та результат 

розгляду Сума задоволеного судом позову, грн. Примiтки 

    Найменування Статус      

1 Господарський суд мiста Києва 5011-58/118-2012 Компанiя є вiдповiдачем

 Приватне акцiонерне товариство "Лукор" позивач 04.01.2012 р. стягнення збиткiв в 

сумi 9 692 014,00 грн. 29.05.2013 р.; позов задоволено 8 309 103,63 Постановою 

Київського апеляцiйного господарського суду вiд 11.09.2013 р. рiшення господарського суду м. 

Києва вiд 29.05.2013 р. залишено без змiн. Постановою Вищого господарського суду України 

вiд 08.10.2013 р. скасовано постанову Київського апеляцiйного господарського суду вiд 

11.09.2013 р. та рiшення господарського суду м. Києва вiд 29.05.2013 р., а справу передано на 

новий розгляд до господарського суду м. Києва. Пiд час нового розгляду справи господарським 

судом м. Києва рiшенням вiд 09.12.2013 р., залишеним без змiн постановою Київського 

апеляцiйного господарського суду вiд 25.03.2014 р., в задоволеннi вимог позивача вiдмовлено 

повнiстю. 

2 Господарський суд Iвано-Франкiвської областi 19/183-20/46-22/104-П-21/17-П-8/21

 Компанiя є вiдповiдачем Приватне акцiонерне товариство "Лукор" позивач

 14.07.2014 перегляд за нововиявленими обставинами рiшення суду вiд 08.02.2010 р. у 

справi № 19/183-20/46-22/104, яким за ПрАТ "Лукор" визнано право власностi на дiлянку 

тепломережi в м. Калушi 19.11.2014 р.; заяву прокурора Iвано-Франкiвської областi 

задоволено, рiшення господарського суду Iвано-Франкiвської областi вiд 08.02.2010 р. скасовано 

та винесено нове рiшення, яким в задоволеннi позову вiдмовлено  Ухвалою госп. суду 

Iвано-Франкiвської обл. вiд 01.07.2013 р. прокуратурi Iвано-Франкiвської обл. повернуто без 

розгляду подану нею заяву про перегляд за нововиявленими обставинами рiшення суду. 

Ухвалою Львiвського апеляцiйного госп. суду вiд 06.08.2013 р. припинено провадження з 

розгляду апеляцiйної скарги прокуратури на ухвалу госп. суду Iвано-Франкiвської обл. вiд 

01.07.2013 р. Постановою Вищого госп. суду України вiд 17.03.2014 р. ухвалу Львiвського 

апеляцiйного госп. суду вiд 06.08.2013 р. скасовано, справу передано до суду апеляцiйної 

iнстанцiї для здiйснення апеляцiйного провадження. Постановою суду апеляцiйної iнстанцiї вiд 

26.06.2014 р. справу направлено для розгляду до суду першої iнстанцiї. 

3 Господарський суд Київської областi Б13/041-11 Компанiя є конкурсним 

кредитором Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТИАРА" боржник 21.03.2011 р.

 банкрутство   Ухвалою господарського суду Київської областi вiд 

07.11.2011 р. затверджено реєстр вимог кредиторiв, до якого включено кредиторськi вимоги 

Компанiї в сумi 88 862,27 грн. Триває процедура санацiї 

4 Господарський суд мiста Києва 910/22949/13 Компанiя є позивачем ПП "АЗIЯ"

 вiдповiдач 29.11.2013 р. стягнення заборгованостi за оренду нерухомого майна

 20.01.2014 р.; позовнi вимоги задоволено 81 356,40 Вiдповiдачем сплачено 79 293,00 

грн. заборгованостi 

5 Господарський суд мiста Києва 910/7765/14 Компанiя є позивачем Тоаариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "СТАРКАРГО" вiдповiдач 28.04.2014 стягнення 

заборгованостi за оренду нерухомого майна 19.05.2014 р.; позовнi вимоги задоволено 35 

237,79 Триває виконавче провадження 



6 Господарський суд мiста Києва 910/7765/14 Компанiя є позивачем Тоаариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "СТАРКАРГО" вiдповiдач 28.04.2014 стягнення 

заборгованостi за оренду нерухомого майна 13.05.2014 р.; позовнi вимоги задоволено 27 

069,41 Триває виконавче провадження 

7 Господарський суд мiста Києва 910/13745/14 Компанiя є позивачем Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Друкарня Вольф" вiдповiдач 09.07.2014 стягнення 

заборгованостi за оренду нерухомого майна 17.07.2014 р.; позовнi вимоги задоволено 192 

878,83 Вiдповiдачем заборгованiсть погашено добровiльно 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнформацiя про результати та аналiз господарювання Товариства за 2012 - 2014 роки 

Фiнансовi показники Код рядка 2012 2013   2014   Спiввiдношення         Спiввiдношення 

           до факту 2012 року   до факту 

2013року 

Чистий дохiд                        1 80377 127805  124890   155,4                      97,7 

Iншi операцiйнi доходи       2 11763 10442     16829            143,1                    161,2 

Iншi фiнансовi доходи 3            24  

Iншi доходи                        4      26                      74   284,6  

Усього доходiв            5 92266 138247  141819            153,7           102,6 

Собiвартiсть реалiзованої  

продукцiї                         6 64112 104024   106429    166,0         102,3 

Адмiнiстративнi витрати 7 15987 15097       11166             69,8           74,0 

Витрати на збут             8     411   3117        4774          1161,6         153,2 

Iншi операцiйнi витрати 9 10481   8967       15289            145,9         170,5 

Фiнансовi витрати             10       

Iншi витрати                         11 143           103              72,0            

Податок на прибуток 12 -415 -2287          -996            240,0            43,6 

Усього витрат             13 91649 133492    138757            151,4          103,9 

Фiнансовi результати дiяльностi       

Валовий прибуток в т.ч. 14 16265 23781       18461            113,5            77,6 

Прибуток                         14/1 16265 24516       19782            121,6                       80,7         

Збиток                                     14/2  735         1321                                         179,7 

Фiнансовий результат до 

 оподаткування             15 1032 7042        4058              393,2             57,6 

позитивний                         15/1 1088 8544        5537              508,9                      64,8 

вiд'ємний                          15/2 56 1502        1479             2641,1                     98,5 

Чистий прибуток в т.ч. 16 617 4755        3062              496,3             64,4 

Прибуток                         16/1 673 6284        4501              668,8                      71,6 

Збиток                                     16/2 56 1529        1439             2569,6                     94,1    

Аналiз основних показникiв фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк у 

порiвняннi з аналогiчними показниками 2012 та 2013 рокiв показав в бiльшостi позитивну 

динамiку щодо їх зростання. В цiлому протягом 3 рокiв дохiдна частина поступово зростала, i 

фактичний показник, отриманий у 2014 роцi, перевищує аналогiчний показник 2012 та 2013 

року на 53,7% та 2,6% вiдповiдно. Цьому сприяв розвиток будiвельної дiяльностi компанiї 

"Укрбуд" (управлiння), а також дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств за вiдповiдними напрямами. 

Збiльшення обсягiв робiт за 2014 рiк до фактично отриманих доходiв у 2013 роцi забезпечили iз 

12 дочiрнiх пiдприємств (далi - Пiдприємства) лише 2 Пiдприємства i компанiя "Укрбуд" 

(управлiння). Одночасно, у порiвняннi з показником 2013 року  рiвень чистого  доходу, 



досягнутий у 2014 роцi, не забезпечений, а до показника 2012 року має зростання на 55,4%. Це 

пояснюється тим, що у звiтному перiодi був зменшений отриманий чистий дохiд 

Пiдприємствами напрямку проектних робiт та будiвництва на 27,8 млн. грн., що становить 

57,5%, а також напрямку пiдготовки кадрiв - на 1,8 млн. грн., що становить 19,5%. Певну долю в 

це внесло значне зменшення у звiтному роцi як загального доходу, так i чистого доходу, по 

Пiдприємствам: "Науково - дослiдний та проектний iнститут "Донецький Промбудндiпроект" - у 

зв'язку з обставинами непереборної сили, якi вiдбуваються в Українi (проведення 

антитерористичної операцiї в м. Донецьку) та "Проектний iнститут "Приднiпровський 

Промбудпроект", що обумовлено призупиненням робiт з боку замовника в зв'язку з тимчасовою 

вiдсутнiстю фiнансування. Одночасно, у порiвняннi з 2013 роком зросли обсяги будiвельних 

робiт на 27,3 млн. грн., темп росту становить 51,5%. У звiтному перiодi за рахунок перенесення 

доходу вiд суборенди по деяких дочiрнiх пiдприємствах зi складу чистого доходу до iнших 

операцiйних доходiв вiдбулось зростання iнших операцiйних доходiв у порiвняннi з 2012 та 

минулим роком на 5066 тис.грн., що становить 43,1% та на 6487 тис. грн., що становить 62,1%, 

вiдповiдно. У складi iнших операцiйних доходiв найбiльшу питому вагу має дохiд вiд здавання в 

оренду вiльних площ виробничих примiщень, але протягом звiтного року, враховуючи 

коливання цiнової полiтики та попиту, вiн у порiвняннi з 2013 роком зменшився. У складi 

витратної частини вiдзначається випереджаючий темп зростання витрат, вiднесених до 

собiвартостi, у порiвняннi з темпом росту чистого доходу. Але це не зашкодило забезпечити 

валовий прибуток, рiвень зростання  якого до аналогiчного показника 2012 -2013 рокiв 

становить 113,5% та 77,6% вiдповiдно. У звiтному роцi значно зросли витрати, пов'язанi iз 

збутом, що обумовлено необхiднiстю додаткової реклами щодо нових об'єктiв будiвництва з 

метою залучення iнвесторiв - покупцiв житла. Чистий прибуток, отриманий у 2014 роцi, значно 

перевищує рiвень прибутку 2012 року понад 6 разiв, але не досяг рiвня показника минулого 

року, вiдставання становить 28,4% . Одночасно, наявнiсть збиткової дiяльностi по дочiрньому 

пiдприємству "Приднiпровський Промбудпроект", що обумовлено зменшенням або вiдсутнiстю 

замовлень на проектнi роботи у зв'язку iз згортанням зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Росiя), а 

також дочiрнiх пiдприємств "Тернопiльський Промбудпроект" та "Укрмонолiтспецбуд" в цiлому 

на загальну суму 1439 тис.грн. зменшила консолiдований фiнансовий результат. Консолiдований 

чистий прибуток по Компанiї склав 3062 тис. грн.  

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 217 026 309 311 0 0 217 026 309 311 

  будівлі та споруди 163 108 161 205 0 0 163 108 161 205 

  машини та обладнання 1 218 1 086 0 0 1 218 1 086 

  транспортні засоби 1 305 1 111 0 0 1 305 1 111 

  інші 51 395 145 909 0 0 51 395 145 909 

2. Невиробничого 

призначення: 
796 725 0 0 796 725 

  будівлі та споруди 579 552 0 0 579 552 

  машини та обладнання 25 104 0 0 25 104 

  транспортні засоби 70 53 0 0 70 53 

  інші 122 16 0 0 122 16 

Усього 217 822 310 036 0 0 217 822 310 036 



Опис 

Амортизацiя об'єктiв всiх основних засобiв нараховується 

прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисного використання з 

мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об'єкт основних засобiв став 

придатним для корисного використання. 

Встановлений Товариством очiкуваний термiн корисного використання 

об'єктiв основних засобiв за основними групами наступний: 

будiвлi та споруди - 40-110 рокiв 

машини та обладнання - 7  рокiв 

транспортнi засоби - 5  рокiв 

iнструменти, прилади, iнвентар(меблi) - 4 роки 

 

Первiсна вартiсть основних засобiв: 177022 тис.грн.  

Сума нарахованого зносу: 24037 тис. грн., в т.ч. за 2014 рiк - 2577 тис. 

грн.  

Ступiнь зносу: 8,8%.  

Ступiнь використання: 100%.  

Протягом 2014 року:  

- надiйшло основних засобiв на загальну суму 160852 тис. грн.; в т.ч.    

незавершене будiвництво - 160063 тис. грн. 

- вибуло основних засобiв остаточною вартiстю на загальну суму 64851 

тис. грн. в т.ч.  

 незавершене будiвництво - 64733, машини i обладнання - 119 тис. грн., 

решта основних засобiв на загальну суму 131 тис. грн.  

Так у звiтному роцi списано дочiрнiми пiдприємствами та компанiєю 

"Укрбуд" (управлiння): 

 Запорiзький навчально - курсовий комбiнат - повнiстю вiдамортизованi 

основнi засоби: машини i обладнання -17, тис.грн., iншiх основнi 

засоби -2 тис.грн.; 

 "Проектний "Львiвський Промбудпроект": машини i обладнання - 3 

тис.грн., повнiстю вiдамортизованi iншi основнi засоби -2 тис.грн.; 

 "Науково - дослiдний i проектний iнститут "Донецький 

Промбудндiпроект": машини i обладнання - 67 тис.грн., повнiстю 

вiдамортизованi iншi основнi  засоби -75 тис.грн.; 

 Компанiя "Укрбуд" (управлiння): машини i обладнання - 97 тис.грн., в 

т.ч. вiдчужено -43,9 тис.грн., повнiстю вiд амортизованi iншi основнi  

засоби - 12 тис.грн. та незавершене будiвництво - 64733 тис.грн. 

 "Укрмонолiтспецбуд"- вiдчужено машини i обладнання - 103,9 тис.грн. 

iншi змiни, обумовленi перерозподiлом деяких груп основних засобiв 

на загальну суму 47,4 тис.грн. по Пiдприємству "Запорiзький навчально 

- курсовий комбiнат" за рекомендацiями внутрiшнього аудиту.  

Вiдповiдно до П(с)БО 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть", затвердженого 

наказом Мiнфiну України вiд 0.2.07.2007р. №779, частину основних 

засобiв класифiковано як iнвестицiйну нерухомiсть.  

Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за первiсною вартiстю, 

зменшеною на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням втрат вiд 

зменшення корисностi та вигод вiд її вiдновлення. 

Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 72798,0 тис. грн.  

Сума нарахованого зносу 11429,0 тис. грн., в т.ч. за 2014 рiк - 

891,0тис.грн.  

Ступiнь зносу 15,7%.  

Ступiнь використання 100%. 

 

 

 

 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

205 282 204 598 

Статутний капітал (тис.грн) 193 136 193 136 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

193 136 193 136 

Опис Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю 

активiв та вартiстю зобов'язань. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства 

здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з 

метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" 

Цивiльного кодексу України. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений 

у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 17.11.04р. №485. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал. 

Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.  

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1 183 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 238 816 X X 

Усього зобов'язань X 239 999 X X 

Опис Довгостроковi зобов'язання Компанiї станом на 31 грудня 2014 

р. становили 184240 тис.грн. i складаються iз сум цiльового 

фiнансування фiзичних  i юридичних осiб, iнвестованих у 

будiвництво нерухомостi. 

Поточнi зобов'язання i забезпечення складають 55759 тис. грн., 

у тому числi 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги - 3593 тис. грн. 



Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

бюджетом - 1183 тис. грн., у тому числi з податку на прибуток 

- 41 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi 

страхування - 386 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

оплати працi - 745 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

- 9462 тис. грн. 

Поточнi забезпечення - 2098 тис. грн. 

Iншi поточнi зобов'язання - 38292 тис. грн. 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

25.12.2014 26.12.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

Функцiї з управлiння корпоративними правами Товариства без 

скликання загальних зборiв вiдповiдно до постанови КМУ вiд 

31.12.2004р. №1793 та Закону України "Про управлiння об'єктами 

державної власностi" покладено на уповноважений орган управлiння - 

Українську державну будiвельну корпорацiю "Укрбуд" 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 



 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 7 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 7 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  4 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 



Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше 

(запишіть) 

Комiтети у складi Наглядової ради не створено 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 

До складу наглядової ради не можуть входити особи, якi 

перебувають у трудових вiдносинах з Компанiєю, а також 

особи, яким згiдно iз законодавством заборонено займати 

посади в органах управлiння господарських товариств 

X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 



Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
ні так так ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
ні так ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні так 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
ні так ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
ні так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 



виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку X  

Інше (запишіть) Порядок проведення дивiдендної полiтики 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні так ні ні так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так ні ні так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні ні ні так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні ні ні так 

Розмір винагороди ні ні ні ні ні 



посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

Орган уповноважений управляти корпоративними правами - Українська 

державна будiвельна корпорацiя "Укрбуд" 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Згiдно чинного законодавства 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Проводились перевiрки органами податкової служби, Пенсiйним 

фондом, ФСС з ТВП та iншi. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 



За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

Вiдповiдно до Положення про ревiзiйну комiсiю за результатами 

фiнансового року 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
X 

Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено:  



 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 



 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 

- фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторсько-

консалтингова група "ЕКСПЕРТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 

картки* платника податків - фізичної особи) 

32346015 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02094, м. Київ, вул. 

Червоногвардiйська, 5, оф. 202. 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

3187, 18.04.2003 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 

строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 

аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів 

 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  

ЩОДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ДЕРЖАВНОГО ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "УКРБУД" 

станом на 31.12.2014 р. 

 

Реєстрацiйний №03-15/10/11-65/991                                                 "27" березня 2015 року 

 

м. Київ 

 

1 Адресат  

Керiвництво ДПАТ "Будiвельна компанiя "Укрбуд" 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом 

 

2 Вступний параграф 

2.1. Основнi вiдомостi про емiтента 

Повна назва: Державне публiчне акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Укрбуд" 

(надалi - Товариство). 

Код за ЄДРПОУ - 33298371. 

Мiсцезнаходження Товариства: 02202, Україна, м. Київ, вул. М.Раскової, 23. 

Товариство здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Статуту, який затверджений постановою Кабiнету 

Мiнiстрiв України вiд 31.12.2004р. №1793 "Питання державного публiчного акцiонерного 

товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" та зареєстрований Днiпровською районною у мiстi 

Києвi державною адмiнiстрацiєю 14.01.2005р. (реєстрацiйний № 10671020000001738.)  

 

Основнi види дiяльностi за КВЕД: 

 

Код виду дiяльностi Вид дiяльностi 

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель  

55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення 

68.20 Надання в оренду i експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi i керування 



71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури 

85.32 Професiйно-технiчна освiта 

 

 

 

Станом на 31.12.14р. фiнансова звiтнiсть Товариства консолiдована з урахуванням 12-ти 

дочiрнiх пiдприємств, якi здiйснювали свою дiяльнiсть на пiдставi статутiв, мали статус 

юридичних осiб, окремий баланс, а саме, за напрямками дiяльностi: 

Будiвництво на засадах генерального пiдряду об'єктiв промислового та цивiльного 

призначення, та надання послуг оренди вiльних нежитлових примiщень  

ДП "Укрмонолiтспецбуд" (м. Київ);  

Пiдготовка, перепiдготовка, та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв: 

ДП "Запорiзький навчально-курсовий комбiнат"; 

ДП "Навчально-курсовий комбiнат "Одесбуд"; 

ДП "Навчально-курсовий комбiнат "Кривбасбуд"; 

ДП "Сумський навчальний центр"; 

ДП "Днiпропетровський навчально-курсовий комбiнат "Монолiт". 

Проектування об'єктiв промислового призначення, а також будiвельних споруд житлового та 

цивiльного призначення: 

ДП "Проектний iнститут "Одеський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Київський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Львiвський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Тернопiльський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Приднiпровський Промбудпроект"; 

ДП "Науково-дослiдний iнститут "Донецький ПромбудНДIпроект". 

 

2.2. Опис аудиторської перевiрки та важливих аспектiв облiкової полiтики 

Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, 

огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, рiк видання 2013, затверджених в 

якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 

24.12.2014р. №304/1 (надалi - МСА), а саме: МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту 

щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 706 

"Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", 710 

"Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть", 720 

"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену 

аудитором фiнансову звiтнiсть", iнших мiжнародних стандартiв та практики аудиту в Українi. 

У своїй роботi аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки 

брались тiльки суттєвi викривлення. 

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi 

можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих 

аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. 

На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує прийнятну основу для 

формування аудиторського висновку.  

Перевiрку Товариства проведено на предмет дотримання вимог Законiв України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про господарськi товариства", "Про 

акцiонернi товариства", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про 

цiннi папери та фондовий ринок", "Про аудиторську дiяльнiсть", Положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку, iнших нормативних актiв України. 

Вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк i 

фiнансову звiтнiсть в Українi" основнi принципи, методи i процедури, що використовувалися 

Товариством для ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi, 



визначенi в Наказi про облiкову полiтику.  

Принципи облiкової полiтики Товариства застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку 

та не змiнювались протягом 2014 року.  

Загальний стан бухгалтерського облiку Товариства можна оцiнити як такий, що вiдповiдає 

вимогам управлiнського персоналу. 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно нацiональними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку прийнятими для застосування в Українi 

та згiдно iз мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), вiдповiдно до 

яких, виконуючи вимоги законодавства, данi фiнансовi звiти були трансформованi. 

 

2.3. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї 

Аудиторами проводилась вибiркова перевiрка доданих до цього висновку консолiдованих 

фiнансових звiтiв Товариства за перiод з 01.01.14р. по 31.12.14р., що включають 

Консолiдований Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.14р., Консолiдований Звiт 

про фiнансовi результати (Звiт про сукупний доход) за 2014 рiк, Консолiдований Звiт про рух 

грошових коштiв (за прямим методом) за 2014 рiк, Звiт про власний капiтал консолiдований за 

2014 рiк, примiтки, якi вiдображають важливi аспекти облiкової полiтики, та iншi пояснення 

до вказаних звiтiв. 

 

2.4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання консолiдованих фiнансових звiтiв 

вiдповiдно до МСФЗ несе управлiнський персонал Товариства. Вiдповiдальнiсть 

управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання систем облiку i 

внутрiшнього контролю, якi забезпечують пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових 

звiтiв, вiдсутнiсть в них суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та 

застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок для вiдповiдних 

обставин. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що 

впливають на суми активiв i зобов'язань на звiтну дату, а також на суми доходiв та витрат, що 

вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного року. 

 

2.5. Вiдповiдальнiсть аудитора 

Аудитор вiдповiдає за висловлення думки щодо перевiрених  консолiдованих фiнансових 

звiтiв на основi результатiв проведеної ним аудиторської перевiрки.  

МСА вимагають вiд Аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 

аудиту для отримання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять 

суттєвих викривлень. Процес аудиту передбачає виконання аудиторських процедур з метою 

отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур 

залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою суттєвого викривлення фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.  

Оцiнюючи ризики, аудитор розглядає тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються 

складання Товариством фiнансової звiтностi для розробки аудиторських процедур, якi 

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю Товариства. Також аудит включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової 

полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального 

представлення фiнансових звiтiв. 

Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення 

фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 

"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 

Аудиторськi докази, отриманi аудиторами, є достатнiми i прийнятними для формування 

пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.  



 

3 Висновок Аудитора щодо фiнансової звiтностi 

3.1. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки 

Ми не спостерiгали за проведенням в Товариствi iнвентаризацiї. Однак у Товариствi цю 

процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. 

Аудиторами були виконанi процедури, що об?рунтовують думку, що активи та зобов'язання 

наявнi. 

Оцiнка дебiторської заборгованостi проведена на пiдставi документiв, наданих Товариством. 

Аудитор здiйснював перевiрку достовiрностi та повноти формування фiнансової звiтностi 

лише материнської компанiї, а також консолiдованої фiнансової звiтностi. Достовiрнiсть та 

повнота формування фiнансової звiтностi дочiрнiх пiдприємств пiдтверджена висновками 

iнших незалежних аудиторiв. 

У зв'язку з обставинами непереборної сили, якi вiдбуваються в Українi (проведення 

антитерористичної операцiї в деяких регiонах), на думку Аудитора, Товариство не в повному 

обсязi має контроль над активами ДП "Науково-дослiдний iнститут "Донецький 

ПромбудНДIпроект" в сумi 8 347 тис.грн. та власними об'єктами нерухомостi, якi розташованi 

в цьому регiонi та залишкова вартiсть яких станом на 31.12.14р. складала 32 401 тис.грн.  

3.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний) 

Аудитори провели перевiрку консолiдованої фiнансової звiтностi Державного публiчного 

акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" станом на 31.12.2014р. 

Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що 

вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятих аудиторських доказiв. У процесi 

виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть 

iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi 

нам для об?рунтування аудиторської думки. 

На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi "Пiдстава 

для висловлення умовно-позитивної думки" на фiнансовi звiти факторiв, фiнансовi звiти 

Товариства справедливо i достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах його фiнансовий 

стан на 31 грудня 2014 року, а також результат його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни 

у власному капiталi за 2014 рiк згiдно зi стандартами бухгалтерського облiку, прийнятими до 

застосування в Українi та згiдно iз МСФЗ, вiдповiдно до яких, виконуючи вимоги 

законодавства, данi фiнансовi звiти були трансформованi. 

 

4 Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги 

 Станом на 31 грудня 2014р. Товариством дотримуються вимог частини третьої статтi 155 

Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв. 

 Iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть iстотно вплинути на 

фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних 

паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам 

звiтностi. 

 Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014р. Товариство дотримувалось вимог 

законодавства при здiйсненнi значних правочинiв, що перевищують 10 вiдсоткiв вартостi 

активiв, вiдповiдно до статтi 70 Закону "Про акцiонернi товариства". 

Iнформацiя, що розкрита у  консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, належним чином представляє 

стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього контролю Товариства. 

Пiд час проведення аудиту ми визначили та здiйснили оцiнку ризикiв суттєвого викривлення 

фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки вiдповiдно до МСА 240 

"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 

 

5 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 



Незалежна аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторсько-

консалтингова група "ЕКСПЕРТ" (по тексту - Аудитор) дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення 

в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №3187, видане згiдно з рiшенням Аудиторської 

палати України вiд 18.04.03р. №122, чинне до 31 сiчня 2018 року. 

Код ЄДРПОУ - 32346015. 

Юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 5, оф. 202. 

Фактичне мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 8Б, оф.2. 

Реєстрацiйнi данi: зареєстровано Деснянською районною в м. Києвi державною 

адмiнiстрацiєю 24.03.03р., № запису 1 066 105 0005 000701, свiдоцтво про державну 

реєстрацiю серiї А00 №753084.  

Керiвник: Олексiєнко Дмитро Володимирович. 

Iнформацiя про аудитора: сертифiкат аудитора серiї "А" №005322, виданий на пiдставi 

рiшення Аудиторської палати України вiд 27.06.02р. за №111, термiн дiї - до 27.06.17.р. 

Телефон/факс: +380 (44) 272 5321. 

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв №57, видане Нацiональною комiсiєю з 

цiнних паперiв та фондового ринку, серiя та номер свiдоцтва    П 000057, строк дiї до 

31.01.2018р. 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане Рiшенням Аудиторської палати 

України №214/1 вiд 29.04.2010р. 

 

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: 

Договiр про проведення аудиту №10/11-65  вiд 10.11.2014р.  

Дата початку аудиту - 03.03.2015р. 

Дата закiнчення аудиту - 20.03.2015р. 

 

Генеральний директор 

ТОВ "АКГ "ЕКСПЕРТ"                                                                        Д.В.Олексiєнко 

Сертифiкат аудитора  серiї А №005322    

 

 





КОДИ 

Дата 01.01.2015 

Підприємство 
Державне публiчне акцiонерне товариство 

"Будiвельна компанiя "Укрбуд" 
за ЄДРПОУ 33298371 

Територія м.Київ, Днiпровський р-н за КОАТУУ 8036600000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Будівництво житлових і нежитлових 

будівель 
за КВЕД 41.20 

Середня кількість працівників: 755 

Адреса, телефон: 02002 м.Київ, вул. Марини Раскової, 23, +380 (44) 503-70-18 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 4 907 4 838 

    первісна вартість 1001 7 660 7 718 

    накопичена амортизація 1002 ( 2 753 ) ( 2 880 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 155 562 248 667 

    первісна вартість 1011 177 022 272 704 

    знос 1012 ( 21 460 ) ( 24 037 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 62 260 61 369 

    первісна вартість 1016 72 798 72 798 

    знос 1017 ( 10 538 ) ( 11 429 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 235 235 

Відстрочені податкові активи 1045 1 415 3 661 

Гудвіл 1050 0 2 915 

Гудвіл при консолідації 1055 2 915 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 227 294 321 685 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 7 995 7 587 

Виробничі запаси 1101 860 958 

Незавершене виробництво 1102 6 973 6 475 

Готова продукція 1103 156 143 

Товари 1104 6 11 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 15 123 8 391 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 2 908 2 991 

    з бюджетом 1135 4 938 23 774 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 22 112 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9 098 42 735 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 7 514 5 553 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 7 514 5 553 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 3 610 32 565 

Усього за розділом II 1195 51 186 123 596 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 278 480 445 281 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 193 136 193 136 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 3 121 3 121 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8 341 9 025 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 204 598 205 282 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 10 552 184 240 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 10 552 184 240 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 21 342 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 21 567 3 593 

    розрахунками з бюджетом 1620 3 589 1 183 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 2 721 41 

    розрахунками зі страхування 1625 555 386 

    розрахунками з оплати праці 1630 1 364 745 

    одержаними авансами 1635 8 079 9 462 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 13 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 3 274 2 098 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 3 547 38 292 

Усього за розділом IІІ 1695 63 330 55 759 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 278 480 445 281 

 

Керівник    Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Куницька Наталiя Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2015 

Підприємство 
Державне публiчне акцiонерне товариство 

"Будiвельна компанiя "Укрбуд" 
за ЄДРПОУ 33298371 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2014 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 124 890 127 805 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 106 429 ) ( 104 024 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 18 461 23 781 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 16 829 10 442 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 11 166 ) ( 15 097 ) 

Витрати на збут 2150 ( 4 774 ) ( 3 117 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 15 289 ) ( 8 967 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 7 042 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 24 0 



Інші доходи 2240 76 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 103 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 4 058 7 042 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -996 -2 287 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 3 062 4 755 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3 062 4 755 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 9 716 11 860 

Витрати на оплату праці 2505 23 776 37 158 

Відрахування на соціальні заходи 2510 8 267 13 668 

Амортизація 2515 3 989 4 251 

Інші операційні витрати 2520 91 502 64 023 

Разом 2550 137 250 130 960 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 



попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 193 136 193 136 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 193 136 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,015854 0,024620 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,024620 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Куницька Наталiя Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2015 

Підприємство 
Державне публiчне акцiонерне товариство 

"Будiвельна компанiя "Укрбуд" 
за ЄДРПОУ 33298371 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2014 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 45 877 66 593 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 125 160 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 430 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 8 598 11 003 

Надходження від повернення авансів 3020 6 321 112 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 156 61 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 5 127 

Надходження від операційної оренди 3040 16 387 17 798 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1 214 3 832 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 28 977 ) ( 19 807 ) 

Праці 3105 ( 21 303 ) ( 30 748 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 10 458 ) ( 15 589 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 15 629 ) ( 15 935 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 5 906 ) ( 616 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 3 911 ) ( 8 024 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 5 812 ) ( 7 295 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2 633 ) ( 4 514 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 141 ) ( 332 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 1 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 2 374 ) ( 9 687 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2 832 3 503 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 87 14 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 267 098 37 199 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 1 059 ) ( 973 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 242 941 ) ( 59 999 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 23 185 -23 759 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 143 24 387 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 21 485 ) ( 3 706 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 2 378 ) ( 185 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -23 720 20 496 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -3 367 240 

Залишок коштів на початок року 3405 7 514 7 272 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 406 2 

Залишок коштів на кінець року 3415 5 553 7 514 

 

Керівник    Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Куницька Наталiя Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2015 

Підприємство 
Державне публiчне акцiонерне товариство "Будiвельна 

компанiя "Укрбуд" 
за ЄДРПОУ 33298371 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2014 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 4000 193 136 3 121 0 0 8 341 0 0 204 598 0 204 598 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 193 136 3 121 0 0 8 341 0 0 204 598 0 204 598 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 3 062 0 0 3 062 0 3 062 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -2 378 0 0 -2 378 0 -2 378 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 684 0 0 684 0 684 

Залишок на кінець року  4300 193 136 3 121 0 0 9 025 0 0 205 282 0 205 282 

 

Керівник    Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Куницька Наталiя Олександрiвна



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Iнформацiя про Компанiю 

Повна назва: Державне публiчне акцiонерне товариство "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "УКРБУД" 

(далi -Компанiя) 

Код ЄДРПОУ - 33298371. 

Мiсцезнаходження: 02002, м. Київ, Днiпровський район, вул. Марини Раскової, 23. 

Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010: 

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель; 

55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення; 

68.20 Надання в оренду i експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 

70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi i керування; 

71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури; 

85.32 Професiйно-технiчна освiта. 

Станом на 31.12.14р. до складу компанiї входило 12 дочiрнiх пiдприємств, якi здiйснюють свою 

дiяльнiсть на пiдставi статутiв, мають статус юридичних осiб, окремий баланс, а саме, за 

напрямками дiяльностi: 

Будiвництво на засадах генерального пiдряду об'єктiв промислового та цивiльного призначення, 

та надання послуг оренди вiльних нежитлових примiщень  

ДП "Укрмонолiтспецбуд" (м. Київ);  

Пiдготовка, перепiдготовка, та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв: 

ДП "Запорiзький навчально-курсовий комбiнат"; 

ДП "Навчально-курсовий комбiнат "Одесбуд"; 

ДП "Навчально-курсовий комбiнат "Кривбасбуд"; 

ДП "Сумський навчальний центр"; 

ДП "Днiпропетровський навчально-курсовий комбiнат "Монолiт". 

Проектування об'єктiв промислового призначення, а також будiвельних споруд житлового та 

цивiльного призначення: 

ДП "Проектний iнститут "Одеський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Київський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Львiвський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Тернопiльський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Приднiпровський Промбудпроект"; 

ДП "Науково-дослiдний iнститут "Донецький ПромбудНДIпроект". 

 

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 

 

Концептуальна основа 

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (далi - МСФЗ). 

Основа подання iнформацiї 

Компанiя веде бухгалтерський облiк в українських гривнях ("грн." або "гривня") вiдповiдно до 

Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (надалi - ПСБО) та iншого чинного 

українського законодавства з бухгалтерського облiку. Українськi принципи бухгалтерського 

облiку вiдрiзняються вiд загальноприйнятих МСБО. Отже, ця фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена 

на основi бухгалтерських записiв Компанiї, мiстить коригування, якi необхiдно було внести у 

фiнансову звiтнiсть для того, щоб вона вiдповiдала МСБО. 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво Компанiї робило оцiнки та 

припущення, якi мають вплив на зазначенi суми активiв та зобов'язань, розкриття умовних 

активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi та опублiкованi суми прибутку та 



витрат протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. 

Безперервнiсть дiяльностi 

Управлiнський персонал вважає, що Компанiя зможе продовжувати безперервну дiяльнiсть у 

найближчому майбутньому, i що складання фiнансової звiтностi на основнi принципу 

безперервностi є об?рунтованим з огляду на той факт, що пiсля 31 грудня 2014р. Компанiя 

фiнансує всi необхiднi напрямки дiяльностi.  

Враховуючи зазначенi обставини, ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу 

безперервностi дiяльностi, який передбачає спроможнiсть Компанiї реалiзовувати свої активи та 

виконувати свої зобов'язання у ходi звичайної дiяльностi. 

Звiтнiсть за мiжнародними стандартами ведеться з 2012 року. 

Опис облiкової полiтики державного публiчного  акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя 

"Укрбуд". 

Облiкова полiтика державного публiчного  акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя 

"Укрбуд" (далi - Компанiя), яка затверджена наказом вiд 28 грудня 2012року № 85 i метою якої є 

забезпечення незмiнностi протягом року правил та принципiв, що застосовуються в Українi для 

вiдображення в облiку господарських операцiй, дотримання вимог нормативних документiв з 

питань бухгалтерського облiку, органiзацiї та методологiї бухгалтерського облiку, є єдиною 

Облiковою полiтикою у Компанiї та її дочiрнiх пiдприємствах. Принципи Облiкової полiтики 

Компанiї протягом перiоду з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. не змiнювались. 

Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи зараховуються на баланс Компанiї 

по первиннiй собiвартостi. Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв та нематерiального 

активу слiд облiковувати за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-

якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

У складi малоцiнних необоротних активiв облiковувати об'єкти вартiстю до 2500 гривень з 

очiкуваним строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року (або 

операцiйного циклу). 

Вiдповiдно до облiкової полiтики Компанiї амортизацiя основних засобiв, нематерiальних 

активiв та iнвестицiйної нерухомостi починає нараховуватись у мiсяцi наступному за мiсяцем 

вводу в експлуатацiю нематерiальних активiв. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним 

методом. 

Амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) нараховувати у першому 

мiсяцi їх використання у розмiрi 100 % їх вартостi. 

У вiдповiдностi до облiкової полiтики, за наявностi ознак, за яких об'єкт основних засобiв може 

бути вiднесеним i до операцiйної нерухомостi, i до iнвестицiйної нерухомостi, iнвестицiйною 

нерухомiстю вважати у разi здавання в операцiйну оренду бiльш нiж 70% корисної площi 

об'єкта. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за первiсною вартiстю (модель собiвартостi), 

зменшеною на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням втрат вiд зменшення корисностi та 

вигод вiд її вiдновлення.  

Предмети зi строком використання менше одного року, якi супроводжують виробничий процес 

протягом звiтного перiоду, облiковувати на рахунку 22 "Малоцiннi й швидкозношуванi 

предмети". У момент передачi таких активiв в експлуатацiю списувати їх з балансу, з 

подальшою органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями 

експлуатацiї з визначенням вiдповiдальних осiб протягом строку фактичного використання. 

Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, МБП, iнших виробничих запасiв i 

готової продукцiї здiйснювати за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв 

(ФIФО). 

При виявленi ознак сумнiвностi погашення заборгованостi дебiтором створюється резерв 

сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв формується на дату балансу методом застосування 

абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. 

Фiнансова звiтнiсть та консолiдована фiнансова звiтнiсть Компанiї (виконавчий апарат) 

складається у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi - МСБО) 



та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) - методом трансформацiї даних 

бухгалтерського облiку Компанiї. 

При складаннi фiнансової звiтностi Компанiї у вiдповiдностi до МСБО та МСФЗ методом 

трансформацiї враховувати у складi: 

"Основнi засоби"- первiсна вартiсть - дебет рахунку 15 "Капiтальнi iнвестицiї"; 

"Iнша поточна дебiторська заборгованiсть"- дебет рахунку 39 "Витрати майбутнiх перiодiв"; 

"Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)- кредит рахунку 425 "Фонд розвитку 

виробництва" та кредит рахунку 43 "Резервний капiтал". 

Примiтки до консолiдованого балансу (форма1): 

В структурi активiв Компанiї переважають необоротнi активи (далi - НОА) загальною вартiстю 

321685 тис. грн., що становить 72,2%  валюти балансу. Протягом звiтного року вартiсть НОА 

зросла на 94391 тис. грн.  При цьому основну частину НОА складають основнi засоби загальною 

вартiстю 248667 тис. грн. , доля яких в структурi НОА складає  77,3%. Решту НОА становлять 

нематерiальнi активи , об'єкти iнвестицiйної нерухомостi та гудвiл, створений при 

корпоратизацiї, якi були переданi до статутного капiталу Компанiї. Нематерiальнi активи 

протягом 2014 року були поповненi на суму 82 тис. грн. в основному програмним 

забезпеченням, одночасно вибуло нематерiальних активiв на суму 24 тис. грн. Вiдповiдно до 

облiкової полiтики Компанiї амортизацiя нематерiальних активiв починає нараховуватись у 

мiсяцi наступному за мiсяцем вводу в експлуатацiю нематерiальних активiв. Основнi засоби у 

звiтному перiодi мають прирiст на суму 160852 тис. грн., в т.ч. незавершене будiвництво 

(бухгалтерський рахунок 15),яке вiдповiдно до Облiкової полiтики Компанiї у фiнансовiй 

звiтностi вiдображається в статтi "Основнi засоби" (первiсна вартiсть) i складає160063 тис.грн. 

Протягом звiтного року вибуло основних засобiв на загальну суму 65209 тис. грн., в т.ч. 

вiдчужено  основних засобiв первiсною вартiстю 345 тис. грн., введено в дiю незавершеного 

будiвництва на суму 64773 тис. грн., решта  списано. Iнвестицiйна нерухомiсть за 2014 рiк має 

зменшення первiсної вартостi на суму нарахованої амортизацiї. 

 Протягом звiтного року вартiсть оборотних активiв зросла на 72410 тис. грн., або  в 2,4  

рази. В статтi "Незавершене виробництво" ( рядок 1102) облiковуються витрати дiяльностi 

Компанiї, доходи по яким планується отримати в майбутнiх звiтних перiодах, найбiльша питома 

вага незавершеного виробництва 96,3% приходиться на дочiрнi пiдприємства напрямку 

проектування та будiвництва. У складi оборотних активiв протягом звiтного перiоду вiдбулось: 

зменшення дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги (рядок 1125) на 

6732 тис. грн., що становить 44,5%, зростання дебiторської заборгованостi з бюджетом - на 

18836 тис. грн., або в 4,8 рази, та iншої поточної дебiторської заборгованостi - на 33 637 тис. 

грн., або в 4,7 рази. Загальна сума iншої поточної дебiторської заборгованостi складає 42 735 

тис. грн. в т.ч. сплачена сума авансiв контрагентам якi задiянi в будiвельних проектах Компанiї 

40 134 тис. грн., а також заборгованiсть з суборенди дочiрнiм пiдприємствам 1 099 тис. грн. 

Прострочена  дебiторська заборгованiсть за 2014 рiк становить 3046 тис.грн.  

Аванси, наданi постачальникам, вiдображаються за вартiстю, зазначеною у рахунках.  

Iншими оборотними активами визнаються суми податкового кредиту з ПДВ щодо якого строк 

вiдшкодування згiдно норм законодавства з ПДВ не настав. 

Загальна сума резерву сумнiвних боргiв на кiнець року становить 1295 тис. грн., в т.ч. 

нараховано протягом звiтного перiоду 638 тис. грн., використано - 96 тис. грн.  

 

В структурi пасивiв Балансу Компанiї "Власний капiтал" має питому вагу 46,1%, протягом року 

вартiсть його зросла на 684 тис. грн. Статутний капiтал Компанiї не змiнювався. Додатковий 

капiтал за 2014 рiк не змiнився i становить 3121 тис. грн., вiн складається iз сум дооцiнки 

нематерiальних активiв - права постiйного користування земельними дiлянками, що належать 

Компанiї. Нерозподiлений прибуток в сумi 9025 тис. грн. у вiдповiдностi до вимог МСФЗ, окрiм 

накопиченого за перiод роботи Компанiї чистого прибутку, мiстить також суми, вiднесенi до 

фонду розвитку виробництва та резервного капiталу. 



В статтi "Цiльове фiнансування"(рядок 1525)  вiдображенi цiльовi надходження вiд управителя 

фонду фiнансування будiвництва по фiнансуванню будiвельної дiяльностi Компанiї. 

Найбiльшу питому вагу у складi роздiлу "Поточнi зобов'язання i забезпечення",яка становить 

68,7%, мають iншi поточнi зобов'язання вартiстю 38292 тис. грн. В складi iнших поточних 

зобов'язань питома вага суми податкових зобов'язань з ПДВ щодо яких строк вiдшкодування 

згiдно норм законодавства з ПДВ не настав та податкового кредиту складає 99,3% або 38 026 

тис. грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами вартiстю 9462 тис. грн. 

має питому вагу 17,0%, найбiльша доля такої заборгованостi, а саме 86,9% приходиться на 

дочiрнi пiдприємства. У звiтному роцi вiдбулось зменшення поточної заборгованостi за товари, 

роботи, послуги на 17974 тис. грн., а також заборгованостi за розрахунками з бюджетом, 

розрахунками зi страхування та оплати працi. Поточнi забезпечення вартiстю  2098 тис. грн. 

мiстять забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам , яких у звiтному роцi було нараховане 

на суму 945 тис. грн., а використано -2121 тис. грн. Оплата щорiчних вiдпусток та iншi виплати 

за невiдпрацьований час, що пiдлягають накопиченню, визнаються зобов'язаннями по виплатах 

персоналу через створення забезпечення в звiтному перiодi. 

 

Примiтки до консолiдованого Звiту про фiнансовi результати (форма2): 

 Зменшення чистого доходу (сукупного)  вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, 

послуг)за  2014 рiк на 2915 тис.грн., що становить 2,3%,в порiвняннi з минулим роком 

пояснюється тим, що у звiтному перiодi був зменшений отриманий дохiд дочiрнiми 

пiдприємствами напрямку проектних робiт та будiвництва на 27,8 млн. грн., що становить 

57,5%. Одночасно, у порiвняннi з 2013 роком зросли обсяги будiвельних робiт на 27,3 млн. грн., 

що становить 51,5%. У звiтному перiодi за рахунок перенесення доходу вiд суборенди по деяких 

дочiрнiх пiдприємствах зi складу чистого доходу до iнших  операцiйних доходiв вiдбулось 

зростання iнших операцiйних доходiв у порiвняннi з  минулим роком на 6387 тис. грн., що 

становить 56,0%. 

За пiдсумками дiяльностi у 2014 роцi в порiвняннi з минулим роком вiдзначається зростання 

майже всiх груп витрат , крiм адмiнiстративних витрат, якi зменшенi на суму 3931 тис. грн., що 

становить 26,0%. Одночасно, темп зростання собiвартостi (102,3% ) є випереджаючим вiдносно 

темпу зростання чистого доходу (-2,3%), що обумовило зменшення валового прибутку на 5320 

тис. грн., що становить 77,6%, у порiвняннi з 2013 роком. Не забезпечили рiвня валового 

прибутку за 2013 рiк 8 дочiрнiх пiдприємств i компанiя "Укрбуд" (управлiння). 2 дочiрнiх 

пiдприємства: "Проектний iнститут"Одеський Промбудпроект" та "Проектний iнститут 

"Приднiпровський Промбудпроект" отримали валовий збиток на загальну суму1321 тис .грн. 

Чистий прибуток по Компанiї склав 3062 тис. грн. За звiтний перiод iз 12 дочiрнiх пiдприємств 

незабезпечили отримання показник по чистому прибутку за минулий рiк 7 пiдприємств i 

компанiя "Укрбуд" (управлiння). Збитково спрацювали 3 Пiдприємства, а саме: 

"Укрмонолiтспецбуд" отримав збиток в сумi  82ис.грн., "Проектний iнститут "Приднiпровський 

Промбудпроект" -1290 тис. грн. та "Проектний iнститут "Тернопiльський Промбудпроект" - 67 

тис. грн. 

 Чистий прибуток на одну просту акцiю 0,016 тис. грн. в порiвняннi з минулим роком 

0,025 тис. грн. зменшився на 36% рази. 

 Податок на прибуток 

 

Поточний податок на прибуток 

Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим 

законодавством на основi оподатковуваного доходу, вiдображених Товариством у її податкових 

декларацiях. Поточнi податковi зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди, оцiнюються в 

сумi, що належить до сплати податковим органам на звiтну дату. 

 

Вiдстрочений податок на прибуток 



Доходи або витрати з податку на прибуток включають поточний i вiдстрочений податок. 

Податок на прибуток визнається у звiтi прибутки i збитки, в тiй мiрi, в якiй вiн пов'язаний з 

об'єктами, а у випадку визнаними безпосередньо в капiталi, такий податок вiдображається в 

капiталi. 

Поточний податок представляє собою очiкувану суму податку до сплати в вiдношеннi 

оподатковуваного прибутку за звiтний рiк, розраховану iз застосуванням ставки податку дiяла 

або в основному використовується на дату балансу, а також будь-якi коригування сум податку 

до сплати, пов'язанi з попереднiми звiтними перiодами. 

Вiдстроченi податки визначаються iз застосуванням методу зобов'язань вiдносно тимчасових 

рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань та їхньою податковою базою. 

Вiдстроченi податки не визнаються по вiдношенню до таких тимчасових рiзниць: якi не 

вираховується з метою оподаткування, до рiзницями, що виникають в результатi первiсного 

визнання активiв або зобов'язань, не впливає нi на бухгалтерську, нi на податковий прибуток, до 

рiзницями, пов'язаним з iнвестицiями в дочiрнi компанiї в тiй мiрi, в якiй такi рiзницi не будуть 

компенсованi у найближчому майбутньому. Оцiнка суми вiдстрочених податкiв ?рунтується на 

очiкуваному способi реалiзацiї або покриття балансової вартостi активiв та зобов'язань iз 

застосуванням ставки податку дiяла або в основному використовується на дату балансу. 

 

Примiтки до "Консолiдованого звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом)" 2014 

рiкФорма №3-к: 

 Рух грошових коштiв за 2014 рiк складений за прямим методом та вiдображає основнi  джерела 

грошових коштiв: грошовi кошти вiд основної дiяльностi; грошовий потiк вiд iнвестицiйної 

дiяльностi та грошовi кошти вiд фiнансової дiяльностi, а також основнi напрями використання 

коштiв. У звiтному перiодi основнi грошовi  надходження були вiд реалiзацiї робiт, послуг, а 

також вiд цiльового фiнансування, яке повнiстю було направлено на фiнансування капiтального 

будiвництва. В статтi "Iншi надходження" (рядок 3095) вiдображенi: отриманi аванси на 

виконання робiт, вiдшкодування комунальних послуг, оренда та iншi. В статтi "Iншi витрачання" 

(рядок 3190) вiдображенi: витрати на вiдрядження, страхування майна, поточнi ремонти, 

операцiйна оренда та iншi. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi становить -

2832,0 тис. грн.  

В iнвестицiйнiй дiяльностi надходження забезпечено вiд вкладення iнвестицiй на будiвництво 

житла (рядок 3250), iншi платежi (рядок 3290) також включають витрачання, пов'язанi з 

будiвництвом житла. Чистий рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi має 

позитивне значення 23185тис. грн.  

Надходження вiд отримання позик (рядок 3305) та витрачання на погашення позик (рядок 3350) 

та на сплату дивiдендiв (рядок 3355) вiдображають рух коштiв у фiнансовiй дiяльностi. Чистий 

рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi за 2014 рiк має вiд?ємне значення - 

23720 тис.грн.  

 Залишок коштiв на початок року складає 7514 тис.грн. В цiлому чистий рух грошових 

коштiв за звiтний рiк має вiд?ємнезначення -3367 тис.грн., що сприяло зменшенню загального 

залишку коштiв на кiнець року. З урахуванням впливу змiн валютних курсiв залишок коштiв на 

кiнець року склав 5553 тис.грн.  

Примiтки до "Консолiдованого звiту про власний капiтал" за 2014 рiк. Форма №4-к: 

 У звiтному перiодi вiдсутнє виправлення помилок минулих звiтних перiодiв шляхом 

коригування нерозподiленого прибутку на початок звiтного перiоду. Додатковий 

капiталпротягом 2014 року не змiнився i. становить 3121 тис. грн., складається iз сум дооцiнки 

нематерiальних активiв - права постiйного користування земельними дiлянками.  

 В травнi 2014 року Компанiєю було проведено вiдрахування  та сплата частини прибутку 

до фонду на виплату дивiдендiв за нормативами, установленими у звiтному роцi за результатами 

фiнансово-господарської дiяльностi 2013 року (рядок 4200). Структурнi змiни у власному 

капiталi пов'язанi з трансформацiєю фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог МСФЗ: в 



статтю "Нерозподiлений прибуток" окрiм накопиченого за перiод роботи Компанiї "Укрбуд" 

чистого прибутку були вiднесенi суми, нарахованi до фонду розвитку виробництва та 

резервного капiталу. 

 Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.14 р. складав 9025тис. грн. (станом на 

31.12.2013 р.- 8341 тис. грн.). 

Потенцiйнi зобов'язання та операцiйнi ризики 

Юридичнi питання 

В ходi звичайної господарської дiяльностi Компанiя може виступати в якостi вiдповiдача за 

окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна 

вiдповiдальнiсть по зобов'язанням, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, 

не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий ста або результати майбутнiх 

операцiй Компанiї. 

У зв'язку з проведенням в Українi на деяких територiях антитерористичної операцiї, в Компанiї 

частково втрачений контроль над активами Дочiрнього пiдприємства "Науково-дослiдний та 

проектний iнститут "Донецький ПромбудНДIпроект" в сумi 8 347тис.грн. та об'єктами 

нерухомостi залишковою вартiстю у м. Донецьку 32 015тис.грн. та у м.Макєєвка 386 тис.грн. 

Податковi та регулятивнi ризики 

Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання iнших аспектiв операцiйної 

дiяльностi, включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих 

законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить 

вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших державних 

органiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, 

що Компанiя дотримувалося всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством 

податки були сплаченi або нарахованi у фiнансовiй звiтностi.  

Ринковий ризик  

Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових курсiв, таких як валютнi курси, процентнi 

ставки i курси цiнних паперiв, будуть впливати на доходи або на вартiсть фiнансових 

iнструментiв Компанiї. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль рiвня 

ринкового ризику у межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi. 

 Операцiї з пов'язаними сторонами 

Пов'язаними сторонами Компанiї є власний управлiнський персонал, власники. Керiвництво 

Компанiї складається з Правлiння Компанiї, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї. Управлiнському 

персоналу Компанiї (Правлiнню Компанiї) протягом 2014 року згiдно з дiючим Колективним 

договором виплачувались лише гарантованi виплати.  

Протягом 2014 року мiж компанiєю "Укрбуд" (управлiння) та її дочiрнiми пiдприємствами були 

наступнi господарськi операцiї: 

- передача в оренду нерухомого майна компанiєю "Укрбуд" (управлiння) дочiрнiм 

пiдприємствам на загальну суму - 4 466 тис. грн.. (без ПДВ); 

- компенсацiя компанiєю "Укрбуд" (управлiння) дочiрньому пiдприємству витрат 

пов'язаних з утриманням бази вiдпочинку в с. Пiщанка на загальну суму 194 тис. грн.. без ПДВ); 

- компенсацiя компанiї "Укрбуд" (управлiння) дочiрнiм пiдприємством земельного податку 

на суму 49 тис. грн. 

- надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги компанiєю "Укрбуд" 

(управлiння) дочiрнiм пiдприємствам   на загальну суму 525 тис. грн..; 

- повернення безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги компанiї "Укрбуд" 

(управлiння) дочiрнiми пiдприємствами на загальну суму 652 тис. грн.  

- компанiя "Укрбуд" (управлiння) отримала дохiд вiд участi в капiталi в дочiрнiх 

пiдприємствах на загальну суму 267 тис. грн., а також витрати вiд участi в капiталi склали 1439 

тис. грн.. 

Загальна сума внутрiшньої заборгованостi в Компанiї складає 4 091 тис. грн.. 

За 2014 рiк мiж Компанiєю та Українською державною будiвельною корпорацiєю "Укрбуд", як 



органом уповноваженим управляти корпоративними правами держави, були господарськi 

операцiї на загальну суму 4,7 тис. грн. без ПДВ, а саме компенсацiя комунальних витрат та 

орендна плата Компанiї. 

З членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї господарських операцiй в 2014 роцi не 

вiдбувалось. 
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