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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 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  
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у     

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці  в мережі Інтернет  

 (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  

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 Компанiя не проводила 

рейтингової оцiнки. 

 

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

що 100% акцiй Компанiї перебуває у державнiй власностi. 

 

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

корпоративними правами Компанiї 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 Компанiя не здiйснювала випуск 

облiгацiй. 

 

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

здiйснювала випуск iнших цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Компанiя не здiйснювала 

випуск похiдних цiнних паперiв. 

 

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

Компанiя не викупала власних акцiй в звiтному перiодi. 

 

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

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Компанiя 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 

Компанiя не здiйснювала випуск боргових цiнних паперiв. 

 

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї не надаються, тому що у звiтному перiодi особлива 

iнформацiя не виникала i не розкривалася. 

 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Компанiя не здiйснювала 

випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. 

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Компанiя не здiйснювала 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) 

 711 

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 зазначено у додатку лiцензiї  АГ № 

575003. Термiн дiї лiцензiї закiнчився 09.02.2015 р. у зв'язку з чим 

Компанiя  отримала 25.02.2015 р. нову лiцензiю. 

Господарська дiяльнiсть, 

пов'язана iз створенням об'єктiв 

архiтектури 

АЕ № 639037 25.02.2015 Державна архiтектурно -

будiвельна iнспекцiя України 

16.02.2020 

Опис 

Перелiк робiт  провадження господарської дiяльностi, пов'язаної iз 

створенням об'єктiв архiтектури зазаначено у додатку лiцензiї  АЕ № 

639037. Компанiя 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, -  727 тис.грн. 

До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на розгляд 

наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади 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 Компанiї, 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 рiшення 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; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

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. 

До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на розгляд 

наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади 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 Компанiї, 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 рiшення 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; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

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. 

До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на розгляд 

наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади 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 Компанiї, 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 рiшення 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; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

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. 

До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на розгляд 

наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади 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 Компанiї, 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 рiшення 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; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

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. 

До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на розгляд 

наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади 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 Компанiї, 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 рiшення 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; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

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. 

До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на розгляд 

наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади 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 Компанiї, 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 рiшення 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; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

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. 

До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на розгляд 

наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади 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 Компанiї, 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 рiшення 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; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

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. 

До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на розгляд 



наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади 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 Компанiї, 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 рiшення 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; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

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. 

До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на розгляд 

наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади 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 Компанiї, 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 рiшення 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; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 



та затвердження порядку її роботи. 

 

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. 

До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на розгляд 

наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади 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 Компанiї, 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 рiшення 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; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

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. 

До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на розгляд 

наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 



формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади 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 Компанiї, 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 рiшення 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; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

1) Найменування 

 ДП "Науково-дослiдний та проектний 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. 

До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на розгляд 

наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади 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 Компанiї, 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 рiшення 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; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

 



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) 

 40 

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 Компанiї. Згiдно з трудовим контрактом  

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

натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни посадової особи протягом звiтного 

перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний 

стаж  роботи - 40 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник Голови. 

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

особою не надано. 

 

1) Посада 



 Заступник 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) 

 31 

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 Компанiї. Згiдно з наказом передбачена 

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

формi винагорода не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на 

розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 31 рiк. 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) 

 43 

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 Компанiї. Згiдно з наказом передбачена 

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

формi винагорода не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на 

розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 



злочини не має. Загальний стаж роботи - 43 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять 

рокiв:  директор департаменту пiдготовки та перепiдготовки компанiї "Укрбуд". Посади на будь-

яких iнших пiдприємствах не обiймає.  

 

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) 

 48 

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 Компанiї. Згiдно з наказом передбачена 

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

формi винагорода не виплачувалась. Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. 

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 48 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) 

 33 

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 Компанiї. Виплата винагороди згiдно з 

трудовим контрактом  не передбачена, у натуральнiй формi - також. Змiни просадової особи у 

звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної 



судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 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) 

 38 

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 Компанiї. Виплата винагороди згiдно з 

трудовим контрактом  не передбачена, у натуральнiй формi - також. Змiни посадової особи у 

звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної 

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

попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: головний бухгалтер ТОВ "Форевер Фрутс", головний 

економiст.  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) 

 14 

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 Компанiї. 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 особою не надано. Непогашеної судимостi за 



корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 14 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) 

 41 

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 Компанiї. 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 особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи- 41 рiк. 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) 

 38 

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 Компанiї. 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 особою 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 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) 

 36 

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 Компанiї. 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 особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи  - 36 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) 

 39 

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 Компанiї. 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 особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи  - 39 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) 

 40 

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 Компанiї. 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 особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 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) 

 22 

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 Компанiї. 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 особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. 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) 

 51 

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 Компанiї. 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 особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 51 рiк. Перелiк попереднiх 

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

Української державної будiвельної корпорацiї "Укрбуд". Обiймає посаду вiце-президента, 

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) 

 27 

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 Компанiї. 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 особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 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) 

 36 

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 Компанiї. 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 особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та 



посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 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) 

 39 

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. Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Згоди на розкриття 

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

не має. Загальний стаж роботи -  39 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 Компанiї. 

 

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 +380 (44) 591-04-00 

Факс +380 (44) 482-52-14 

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 03187, 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 палата 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 Компанiї. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БI 

ЮКРЕЙН" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 23731031 

Місцезнаходження 01011, м.Київ, вул. Гусовського, 

будинок 11/11, офiс 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0283 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001 

Міжміський код та телефон +380 (44) 569-19-00 

Факс +380 (44) 222-60-10 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку i аудиту 

Опис Аудиторська фiрма, яка за конкурсним 

вiдбором надає аудиторськi послуги 

Компанiї у 2016 роцi. 

 



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 Компанiя цiннi папери не випускала та рiшення про їх випуск не приймала. Цiннi папери Компанiї на органiзацiйно 

оформлених ринках не обертаються. Цiннi папери Компанiї 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 Компанiя цiннi папери не випускало та рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Компанiї на органiзацiйно 

оформлених ринках не обертаються. Цiннi папери ТКомпанiї 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 Компанiї, тобто переведення випуску простих iменних акцiй Компанiї, 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 - Компанiя) 

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, iз змiнами 

внесеними згiдно з  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд  9 лютого 2011 року №83, 

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 6 територiально вiдокремлених 

структурних  пiдроздiлiв - виробничих дiльниць у м. Калуш, м. Черкаси, м. Харкiв, м. Житомир, 

м. Одеса та м. Днiпропетровськ.  

До складу департаменту проектування та будiвництва входить управлiння органiзацiї 

будiвництва та закрiплено 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. 

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";  

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 Компанiї вiд 30 сiчня 2013 року №1/7 протягом 

2015 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) - 599. Середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 112. 

Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня),  135 осiб. Фонд 

оплати працi - 20638,4 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi зменшився вiдносно попереднього 

року на 3394,6 тис. грн., що становить 14,1%.  В Компанiї 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 2015 роцi  в межах нiмецько-українського проекту "Професiйна освiта в будiвельнiй галузi 

України" пройшли навчання   за програмами нiмецької професiйної  освiти в учбовому центрi 

мiста Коттбус п'ять iнженерно-педагогiчних працiвникiв навчальних закладiв Компанiї. 

Одночасно, у "Проектному iнститутi "Київський Промбудпроект" 2 працiвникiв 

загальновиробничого iнженерно-технiчного складу  пройшли спецiалiзованi курси з питань  

охорони працi, ПТЕ та ПТБ електроустановок   та теплового обладнання . Також в 2015 роцi 

пiдприємством "Науково - дослiдний та проектний iнститут "Донецький Промбудндiпроект" в 

"Запорiзькому навчально-курсовому комбiнатi" пiдвищили рiвень квалiфiкацiї i отримали 

вiдповiднi посвiдчення: 

- з охорони працi на знання законiв i нормативних актiв про охорону працi, з пожежної та 

електробезпеки, вибухобезпеки виробництв i вибухозахисту, гiгiєни працi та виробничої 

санiтарiї, з надання першої допомоги потерпiлим, з техногенної безпеки i надзвичайних ситуацiй 

7 спiвробiтникiв; 

- за правилами охорони працi пiд час виконання електромонтажних робiт - 3 чол .; 

- з пожежної безпеки пройшов навчання i отримав посвiдчення - 2 чол . 

 Всього пiдприємством в спецiальних навчальних (СУЗ) закладах було навчено 12 

спiвробiтникiв i витрачено на навчання 2830,00грн. На виконання чинного законодавства 

працiвники пiдприємства "Теонрпiльський Промбудпроект" отримали  в 2015 роцi вiдповiднi  

квалiфiкацiйнi сертифiкати - Експерт. В цiлому  по пiдприємству наявнi сертифiкати -технiк з 

iнвентаризацiї нерухомого майна-технiчна iнвентаризацiя об'єктiв нерухомого майна; експерт-

технiчне обстеження будiвель i споруд; iнженер-проектувальник та архiтектор з розроблення 

мiстобудiвної документацiї;  архiтектурне об'ємне  проектування; iнженерно-будiвельне 

проектування  у частинi кошторисної документацiї; iнженерно-будiвельне проектування   у 

частинi забезпечення механiчного опору та стiйкостi; експлуатацiйний контроль з методу 

ультразвукового контролю будiвельних конструкцiй та споруд; iнженерно-будiвельне 

проектування  дорiг; довiдки в галузi проектування. 

 

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 



Компанiя 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 Компанiя 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 Компанiї 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" (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.  

Основнi принципи облiкової полiтики (витяг): 

2. Встановити для Компанiї (Пiдприємств) наступнi методи облiку й принципи оцiнки активiв i 

зобов'язань: 

2.1. Визнання, оцiнку й облiк основних засобiв здiйснювати вiдповiдно до П(С)БУ 7 "Основнi 

засоби". Одиницею облiку вважати окремий об'єкт основних засобiв i iнших матерiальних 

необоротних активiв.  

2.2. Основними засобами визнавати матерiальнi активи, якi утримуються пiдприємством для 

використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданню послуг, здачi в оренду iншим особам 

або для адмiнiстративних цiлей i соцiально-культурних функцiй, якi будуть використовуватися, 

як очiкується, бiльше одного року або одного операцiйного циклу. 

Визнання, оцiнку й облiк iнвестицiйної нерухомостi здiйснювати вiдповiдно до П(С)БУ 32 

"Iнвестицiйна нерухомiсть". 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.  

Визнання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних  активiв, встановлення строку 

корисного використання об'єктiв та визначення їх лiквiдацiйної вартостi здiйснюється постiйно 

дiючою технiчною комiсiєю та затверджується  керiвником.  

2.3. У складi малоцiнних необоротних активiв облiковувати об'єкти вартiстю до 2500 гривень з 

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

операцiйного циклу). 

2.4. Амортизацiя об'єктiв всiх основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом, виходячи 

зi строку корисного використання з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об'єкт основних 

засобiв став придатним для корисного використання. 

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

першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100 % їх вартостi. 

2.6. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс Компанiї (Пiдприємства) по 



первиннiй собiвартостi.  

  Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв слiд облiковувати за його собiвартiстю мiнус 

будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

2.7. Визнання, оцiнку i облiк нематерiальних активiв здiйснювати згiдно П(С)БО 8 

"Нематерiальнi активи". Одиницею облiку вважати окремий об'єкт нематерiальних активiв. 

Визнання нематерiальних  активiв, встановлення строку корисного використання  та визначення 

їх лiквiдацiйної вартостi здiйснюється постiйно дiючою технiчною комiсiєю та затверджується  

керiвником.  

До нематерiальних активiв (окрiм наведених у п.5 П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи") вiдносити  

лiцензiї, сертифiкати, надання яких призводить до очiкуваних в майбутньому економiчних 

вигод. Термiном експлуатацiї вважати строк дiї лiцензiї, сертифiкату. 

Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив слiд вiдображати за його собiвартiстю за 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд 

зменшення корисностi. 

2.8. Амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним методом.  

2.9. Переоцiнка (дооцiнка або уцiнка) балансової вартостi основних засобiв, нематерiальних 

активiв до їхньої справедливої вартостi може здiйснюватись Пiдприємством за погодженням з 

Компанiєю на пiдставi вiдповiдного наказу керiвника раз на рiк станом на 31 грудня, якщо їх 

залишкова вартiсть має суттєве вiдхилення вiд справедливої. Суттєвим вiдхиленням вважати  

10%  вiд  валюти балансу. Справедливу вартiсть зазначених активiв формувати на рiвнi вiльних 

ринкових цiн на аналогiчнi активи з урахуванням рекомендацiй, викладених у додатку до 

П(С)БО 19 "Об'єднання пiдприємств".  

Сума  дооцiнки об'єкта основних засобiв може щокварталу включатися до складу 

нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу у сумi, пропорцiйнiй 

нарахуванню амортизацiї. 

2.10. Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про зменшення корисностi активiв та її 

розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснювати згiдно П(С)БО 28 "Зменшення корисностi 

активiв".  

Незалежно вiд наявностi ознак про зменшення корисностi активiв на дату рiчного балансу 

визначається сума очiкуваного вiдшкодування нематерiальних активiв з невизначеним строком 

корисного використання i не використовуваних на дату рiчного балансу нематерiальних активiв.  

2.11. Iндексацiю балансової вартостi об'єктiв основних засобiв проводити на початок першого 

кварталу вiдповiдно iндексу iнфляцiї року, за результатами якого проводиться iндексацiя, 

виходячи з економiчних можливостей Компанiї (Пiдприємства). 

2.12. 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.  

2.13. Товарно-матерiальнi цiнностi визнавати, оцiнювати i облiковувати вiдповiдно до вимог 

П(С)БО 9 "Запаси" i "Методичних рекомендацiй з бухгалтерського облiку запасiв", 

затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10.01.2007 року №2. Одиницею запасiв 

вважати кожне найменування цiнностей. 

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

готової продукцiї здiйснювати за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв 

(ФIФО). 

2.15. Спецодяг, виданий у пiдзвiт працiвникам, облiковувати на особових картках останнiх 

протягом усього встановленого строку його використання. Списання спецодягу з пiдзвiту 

проводити вiдповiдно до встановлених Норм безкоштовної видачi засобiв iндивiдуального 

захисту та  колективного договору i здiйснювати тiльки на пiдставi актiв про його 

непридатнiсть, якi здаються в бухгалтерiю вiдповiдно до графiка документообiгу, який 



установлюється Компанiєю (Пiдприємством) . 

2.16. Бiблiотечнi фонди, крiм перiодичних видань облiковуються як iншi необоротнi матерiальнi 

активи. Одиницею облiку бiблiотечних фондiв є примiрник. 

2.17. Бiблiотечнi фонди оприбутковуються за вартiстю придбання, а тi, що надходять без 

зазначеної вартостi,  оцiнюються комiсiєю, створеною наказом керiвника Компанiї 

(Пiдприємства). 

2.18.  Амортизацiю бiблiотечних фондiв нараховувати у першому мiсяцi їх використання у 

розмiрi 100% їх вартостi, але Пiдприємство, яке оприбутковує примiрник вартiстю бiльше 2500 

грн. нараховують амортизацiю прямолiнiйним методом.  

2.19. Визнання, оцiнку й облiк дебiторської заборгованостi здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 

10 "Дебiторська заборгованiсть".  

Резерв сумнiвних боргiв формувати  на дату балансу методом застосування абсолютної суми 

сумнiвної заборгованостi, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. 

2.20. Визнання, оцiнку i облiк зобов'язань здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО  11 "Зобов'язання". 

2.21. Для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат не рiдше одного разу в 

квартал створювати забезпечення на виплату вiдпускних працiвникам Компанiї (Пiдприємства). 

2.22. Визнання й вiдображення в облiку доходiв здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 

"Дохiд", дохiд вiд виконання будiвельних контрактiв здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 

18 "Будiвельнi контракти". 

2.23. Визнання й вiдображення в облiку витрат здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 16 

"Витрати". 

Облiк витрат вести за допомогою рахункiв класу 8 "Витрати за елементами" i класу 9 "Витрати 

дiяльностi". 

2.24. У виробничу собiвартiсть продукцiї включати прямi витрати, накладнi витрати. 

2.25. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання визначати вiдповiдно 

до П(С)БО 17 "Податок на прибуток" для чого встановити перелiк постiйних та тимчасових 

рiзниць (Додаток 1). 

3. Установити для Компанiї (Пiдприємств) наступну органiзацiю бухгалтерського облiку: 

3.1.  Бухгалтерський облiк вести за Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 

зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй (Додаток 2), затвердженого 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р  № 291 за журнально-ордерною формою 

комп'ютерної обробки за допомогою прикладної програми "1С. Пiдприємство". 

3.2. Затвердити перелiк осiб, якi мають право пiдпису первiсних документiв i вiдповiдають за 

вiрогiднiсть i своєчаснiсть їх складання. Затверджений перелiк довести до всiх структурних 

пiдроздiлiв Компанiї (Пiдприємства)  

3.3. Додатково до унiфiкованих форм первiсних документiв використовувати у бухгалтерському 

облiку форми,  створених пiдприємством самостiйно (форми документiв додаються). 

3.4. Затвердити наказом  вимоги щодо документального оформлення господарських операцiй i 

надання в бухгалтерiю необхiдних документiв i даних (Додаток 3). 

3.5. Забезпечити зберiгання первiсних документiв i облiкових регiстрiв, а також бухгалтерських 

звiтiв, їх оформлення i передачу до архiву вiдповiдно до вимог законодавства. 

3.6. Iнвентаризацiю активiв i зобов'язань, вiдповiдно до Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних 

засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, документiв i 

розрахункiв, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 11 серпня 1994 року № 69,  з метою 

забезпечення вiрогiдностi даних бухгалтерського облiку i фiнансових звiтiв, проводити перед 

складанням рiчної фiнансової звiтностi та в iнших випадках,  передбачених законодавством.  

3.7. З метою контролю за збереженням готiвкових коштiв проводити  в Компанiї (Пiдприємствi)  

щоквартальнi раптовi  iнвентаризацiї каси.  

3.8. Для складання фiнансової звiтностi забезпечити бухгалтерський облiк за сегментами згiдно 

П(С)БО 29 "Фiнансова звiтнiсть за сегментами". Установити, що у дiяльностi Компанiї 

(Пiдприємств) прiоритетними є господарськi сегменти. 



3.9. 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.  

У вiдповiдностi до МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" та дiючого законодавства України, 

Компанiя складає та подає промiжну фiнансову звiтнiсть. Перiод за який складається промiжна 

фiнансова звiтнiсть та її склад визначається дiючим законодавством України. 

 У вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та дiючого законодавства України, 

Компанiя складає та подає рiчну фiнансову звiтнiсть.   

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

трансформацiї враховувати у складi: 

"Основнi засоби" рядок 031 - первiсна вартiсть - дебет рахунку 15 "Капiтальнi iнвестицiї"; 

"Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" рядок 210 - дебет рахунку 39 "Витрати майбутнiх 

перiодiв"; 

"Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) рядок 350 - кредит рахунку 425 "Фонд розвитку 

виробництва" та кредит рахунку 43 "Резервний капiтал". 

4. Встановити суттєвiсть окремих господарських операцiй та об'єктiв облiку: 

4.1. Для визначення суттєвостi окремих об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов'язань i 

власного капiталу пiдприємства, за орiєнтовний порiг суттєвостi приймається величина у 5% вiд 

пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу.  

4.2. Для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат орiєнтовним порогом  суттєвостi 

приймається величина у 2%  чистого прибутку (збитку) пiдприємства. 

4.3. При складаннi фiнансової звiтностi  визначити межу суттєвостi, яка визначається  вiд 

величини суми статей  балансу i може становити  до 1000 гривень. 

5. Встановити перелiк пов'язаних сторiн, враховуючи сутнiсть вiдносин, у вiдповiдностi до 

вимог  П(С)БО 23 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн" (Додаток 4). 

Принципи облiкової полiтики послiдовно застосовувалися до усiх перiодiв, поданих у цiй 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. 

Протягом перiоду з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. до Облiкової полiтики Компанiї були внесенi 

наступнi змiни: 

1. Вiдповiдно до наказу Компанiї вiд 01.09.2015р. №32  п.п.2.3  п.2  з 01 вересня 2015 року 

викласти в наступнiй редакцiї: "У складi малоцiнних необоротних активiв облiковувати об'єкти 

вартiстю до 6000 гривень з очiкуваним строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше 

одного року (або операцiйного циклу)". 

2. Створювати резерви по зобов'язанням, якi виникають згiдно умов контрактiв (в т.ч.  

будiвельних) 

 

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 Компанiї у звiтному роцi здiйснювалася в рамках чинного 

законодавства i вiдповiдно до Статуту. Основнi види дiяльностi  Компанiї 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; управлiння майном (надання в оренду i в експлуатацiю 

власного нерухомого майна). Консолiдований сукупний дохiд по Компанiї у 2015 роцi становить 

169581 тис.грн., що перевищує плановий показник на 26,7%, а показник минулого року - на 

19,6%. Консолiдований чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 

основними видами дiяльностi  в 2015 роцi одержаний в сумi 156784 тис.грн., що становить 

127,5% до плану та 125,5% до факту 2014 року. У складi сукупного доходу  чистий дохiд має 

питому вагу 92,4%, iншi опрецiйнi доходи, в тому числi вiд управлiння майном, -7,6%.  

 

Компанiя "Укрбуд" (управлiння) протягом 2015 року продовжувала розвивати будiвництво 

житлових об'єктiв. За рiк обсяг чистого доходу вiд реалiзацiї будiвельних робiт забезпечний в 

сумi 109491 тис.грн., що становить 130,3% до плану та 136,3% - до факту минулого року. 

Питома вага обсягу будiвельних робiт у складi консолiдованого чистого доходу за 2015 рiк 

становить 69,8%, що перевищує такий показник минулого року на 5,5%. У звiтному роцi 

здiйснювалось за довгостроковими договорами будiвництво 3 об'єктiв - житловi будинки по вул. 

Гарматнiй,38; пр. 40 рiччя Жовтня, 95 та  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. вул. Гарматнiй,38 -власнi обiговi кошти 4749 тис.грн, кошти 

довiрителiв- 125173 тис. грн. Загалом - 129922 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Житловий будинок по пр. 40 рiччя Жовтня,95  -власнi обiговi кошти - 3027 тис.грн., кошти 

довiрителiв- 62542 тис.грн. Всього 65569 тис.грн. (без ПДВ) 

 

Житловий будинок по вул. Златоустiвськiй, 27,35,37-39. 95  - кошти довiрителiв -50884 тис.грн. 

(без ПДВ). 

 

Незавершене будiвництво станом на 31.12 2015 р. становить    348058 тис.грн. 

 

В червнi поточного року введена в експлуатацiю 1 черга житлового будинку по вул. 

Гарматнiй,38 , витрати по якому у звiтному роцi склали 134595,7 тис.грн.(без ПДВ).  

 

В сiчнi 2015 року розпочато реалiзацiю контракту SIP 10-1-001  "Реконструкцiя головного 

корпусу II черги ЧАЕС (енергоблоки № 3, 4) з пiдсиленням та герметизацiєю будiвельних 

конструкцiй, якi виконують функцiї огорожуючого контуру НБК", укладеного 22.12.2014 року  

мiж Замовником - Державним спецiалiзованим пiдприємством "Чорнобильська АЕС" та 

Пiдрядником - ПАТ "Київметробуд", ПрАТ "Укренергомонтаж", ДПАТ "Будiвельна компанiя 

"Укрбуд". Будiвництво цього об'єкту проводиться за рахунок власних коштiв. Згiдно умов 

Контракту Пiдрядчик має право на отримання частини Цiни Контракту. 

 

Проектування є одним з прiоритетних напрямiв дiяльностi Компанiї, 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. Ускладi 

консолiдованого чистого доходу питома вага  доходу вiд дiяльностi в сферi архiтектури та 



науково - технiчної дiяльностi становить 11,7%, а саме - 18401 тис.грн. У порiвняннi з 

аналогiчними показниками минулого року вiдзначається зменшення питомої ваги на 4,7%, 

недовиконання обсягу проектних робiт на 10,3%, що становить 2115 тис.грн. Зазначена 

тенденцiя зниження доходiв у 2015 роцi загалом по пiдприємствам проектного напрямку 

обумовлена припиненням робiт за дiючими договорами у зв'язку з тимчасовим припиненням 

замовником фiнансування проектних робiт, а також вiдсутнiстю обсягiв робiт за профiльним 

напрямком дiяльностi по деяких пiдприємствах. Одночасно, з боку проектних iнститутiв 

здiйснювались заходи щодо захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва, забезпечення 

якостi та пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї, що випускається, не зважаючи на 

обставини непереборної сили, якi вiдбуваються в Українi (проведення антитерористичної 

операцiї на Донбасi) на фонi загальнодержавної фiнансової кризи, в тому числi у будiвельнiй 

галузi, особливо в регiонах. Були направленi на навчання та отримали сертифiкати вiдповiдних 

виконавцiв 2 головних спецiалiста, пройшли спецiалiзованi курси з питань охорони працi 14 

працiвникiв. Широко використовувались в проектних рiшеннях сучаснi будiвельнi матерiали, 

конструкцiї, енерго - i матерiалозберiгаючi технологiї, ефективне обладнання, передовий досвiд 

проектування та будiвництва. Приймали участь в процедурах закупiвель проектних робiт та 

послуг, що проводились замовниками таких закупiвель, придiляючи значну увагу цiновiй 

полiтицi при визначеннi вартостi проектних робiт, застосуванню в проектах сучасних 

ефективних будiвельних конструкцiй та матерiалiв вiтчизняного та зарубiжного виробництва. 

Все це сприяло тому, що iз шести проектних iнститутiв лише один  не забезпечив виконання 

плану на 2015 рiк по чистому та сукупному доходам; лише три iнститути перевиконали 

фактично отриманi у 2014 роцi  чистий та сукупний доходи. 

 

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". ДП "Донецький Промбудндiпроект" пiдтримує з 15 лютого 2001 року в 

робочому станi систему менеджменту якостi по ISO 9001, сертифiковану BUREAU VERITAS 

Certification. Система управлiння якiстю (СУЯ) адаптована до вимог ISO 9001: 2008 "Системи 

менеджменту якостi - Вимоги". До Системи менеджменту якостi пiдприємства входять: 

Керiвництво за якiстю, Положення (Код 01 - 29 стандартiв), Процедури (Код 02 - 33 стандарту), 

Iнструкцiї (Код 03 - 89 стандартiв).З метою безперервного вдосконалення системи менеджменту 

якостi були переглянутi всi дiючi стандарти органiзацiї (далi - СОУ) з внесенням в них змiн за 

результатами наглядових аудитiв. У 2015 роцi були внесенi змiни в СОУ - 4. Проведено 

внутрiшнiй аудит в науково-технiчних i науково-дослiдних вiддiлах: НТО№6, НТО№5, НТО№3, 

НТО№2, НТО№4, ОIТiВД, НТО№1, НДО-4, НВО-5, НТО№7 без зауважень. 

 

У звiтному роцi виконанi науково-технiчнi роботи (прикладнi дослiдження, розробки, науково-

технiчнi послуги) на суму 7361,4 тис. грн., що на 31% менше, нiж в 2014 роцi. У тому числi 

власними силами виконано науково-технiчних робiт на суму 3765,9 тис.грн. Одночасно, питома 

вага обсягу зазначених робiт у складi чистого доходу пiдприємств проектного напрямку 

становить 40%. Найбiльш значимi проектнi роботи iнституту у 2015 роцi: ТОВ "Єристiвський 

ГЗК" Будiвництво гiрничо - збагачувального комбiнату на базi Єристовського родовища. 

Дробiльна фабрика; розробка проектної документацiї, схема генерального плану по об'єктах: 

ПрАТ "Липецькцемент", ЗАТ "Катавський цемент", ЗАТ "Савинський цементний завод"; 

розробка проектної документацiї ПрАТ "КУМЗ" - Прокатний комплекс; ПрАТ "ГМК 

Норильський нiкель" - Реконструкцiя виробництва елементарної сiри; реконструкцiя очисних 

споруд каналiзацiї i водлозаборного вузлу мiського округу Домодєдово Московської областi; 



ПрАТ "Харцизський трубний завод" Реконструкцiя полiгону твердих промислових вiдходiв; 

ПрАТ "Донецьксталь" - метзавод Замiна мартенiвського способу виробництва сталi на 

електростале плавильний; ОДО "Сiнiат" Завод по виробництву гiпсокартоних плит i сухих 

будiвельних сумiшей по вул. П. Лумумби в м. Артемiвську, ПАО "Моторсiч"-реконструкцiя 

Дворця спорту в м.Запорiжжя; ДП "Гiпрококс"-реконструкцiя комплексу кокосвих батарей у 

ПАО "АрселорМиталлКривий Рiг"; ТОВ "ЦОФ Курахiвська" - додаткова водозабiрна споруда 

пруду-iлонакопичувателя"; ОАО "Магнитогорский Гипромез" - проектування прокатного 

комплексу. 

 

Ключовим фактором у тенденцiї зниження доходiв на пiдприємствi за останнi два роки стало 

проведення антитерористичної операцiї на Донбасi на тлi загальнодержавної фiнансової кризи. 

Однак, навiть не дивлячись на об'єктивнi негативнi зовнiшнi фактори, пiдприємству вдалося 

виконувати свої зобов'язання перед контрагентами в повному обсязi i перевиконати план на 

36%, що в даний час є непоганим показником. 

 

Сфера бiзнесу проектного iнституту "Київський Промбудпроект" протягом 2015 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. У 2015 роцi для пiдтвердження дiючої на пiдприємствi 

системи управлiння якiстю ISO 9001:2009 був проведений зовнiшнiй аудит.  Обсяги  виконаних  

та реалiзованих проектних робiт   в 2015 роцi   в порiвняннi з минулим роком зросли. Чистий 

дохiд вiд реалiзацiї проектних робiт за 2015 рiк складає  3921 тис.грн., що  на 52,4%  бiльше    

обсягiв реалiзацiї   минулого року. У тому числi власними силами виконано проектних робiт на 

суму 3515 тис.грн. Одночасно, питома вага обсягу зазначених робiт у складi чистого доходу 

пiдприємств проектного напрямку становить 21,3%.Замовниками на виконання проектних робiт 

у 2015 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 "АС Iнвестмент" - розробка проектної робочої документацiї по реконструкцiї 

нафтобази на територiї смт. Калинiвка Василькiвського району Київської областi;   ДП 

"Проектне бюро державного управлiння справами" - коригування проектно - кошторисної  

документацiї по реставрацiї Марiїнського палацу по вул. Грушевського, 5А в м. Києвi; ТОВ 

"Iнформацiйне агентство "Вiльна Україна" - розробка проектної документацiї будiвництва 

культурно - оздоровчого комплексу з аквапарком на Днiпровськiй Набережнiй у Дарницькому р-

нi м. Києва. 

 

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. Обсяги  виконаних  та реалiзованих проектних робiт   в звiтному роцi   в 

порiвняннi з минулим роком зросли. Чистий дохiд вiд реалiзацiї проектних робiт за 2015 рiк по 

пiдприємству  становить  3095 тис.грн., що  на 20,7%  бiльше    обсягiв реалiзацiї   минулого 

року. У тому числi власними силами виконано проектних робiт на суму 3063 тис.грн. 

Одночасно, питома вага обсягу зазначених робiт у складi чистого доходу пiдприємств 

проектного напрямку становить 16,8%. У 2015 роцi основними замовниками Пiдприємства були 

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

Тернопiль; Чорткiвська ПМК -258 ТОВ "Тернопiльбуд": проектно-вишукувальнi роботи по 

будiвництву багатоквартирного житлового будинку в м. Чорткiв; ТОВ "Монолiттрансбуд" 

проектування пiдприємства з виробництва комбiкормiв в м. Рогатин, Iвано-Франкiвська обл. , 

КП фiрма "Тернопiльбудiнвестзамовник": проектнi роботи на будiвництво школи з басейном м. 



Тернопiль; Департамент МБК та ЗВ Чернiвецької МР: каналiзування,зовнiшнi мережi та 

авт.нагляд житл. кварталу, м.Чернiвцi;  ПАТ "Березовицький КБI": проектнi роботи на 

будiвництво багатоквартирного житлового будинку, смт. В.Березовиця та iншi.  

 

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, Львiвський 

нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка: Проведення авторського нагляду по об'єкту 

"Реконструкцiя навчального корпусу фiзичного факультету ЛНУ iм. I. Франка по вул. 

Драгоманова,19 у м.Львовi"; Департамент соцiального захисту населення Одеської обласної 

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

реабiлiтацiї iнвалiдiв Стратегiя життя" в с. Єгорiвка; Львiвський мiжрегiональний центр 

соцiально- трудової та медичної реабiлiтацiї iнвалiдiв Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики  

 

України". Проведення АН за об'єктом "Завершення будiвництва реабiлiтацiйного  комплексу на 

300 мiсць на вул. Спортивнiй в смт Великий Любiнь, Городоцького району, Львiвської бластi"; 

ТДВ "Хмельницькзалiзобетон" Виконання проекту на  розширення складу готової продукцiї. 

Вiдкрита кранова естакада та iншi. Обсяги  виконаних  та реалiзованих проектних робiт   в 2015 

роцi   в порiвняннi з минулим роком зросли. Чистий дохiд вiд реалiзацiї проектних робiт за 2015 

рiк по пiдприємству  складає  2015 тис.грн., що  на 15,1%  бiльше    обсягiв реалiзацiї   минулого 

року. У тому числi власними силами виконано проектних робiт на суму 1764 тис.грн. 

Одночасно, питома вага обсягу зазначених робiт у складi чистого доходу пiдприємств 

проектного напрямку становить 11,0%. 

 

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

спецiалiзується на проектуваннi будiвель i споруд рiзного призначення. У звiтному роцi обсяги  

виконаних  та реалiзованих проектних робiт   в порiвняннi з минулим роком мають незначне 

вiдставання. Чистий дохiд вiд реалiзацiї проектних робiт за 2015 рiк по пiдприємству  становить 

1212 тис.грн., що  на 0,3%  менше    обсягiв реалiзацiї   минулого року. У тому числi власними 

силами виконано проектних робiт на суму 790 тис.грн. Одночасно, питома вага обсягу 

зазначених робiт у складi чистого доходу пiдприємств проектного напрямку становить 6,7%. 

 

Протягом звiтного року були здiйсненi проектнi роботи: капiтальний ремонт прибудови  будiвлi 

школи та реабiлiтацiйного центру до спального корпусу дитячого санаторiя "Ластiвка", 

розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Дача Ковалевського, 99 (замовник Управлiння 

капiтального будiвництва Одеської мiської ради); капiтальний ремонт будiвлi КУ "Центр 

первинної медико-санiтарної допомоги №7, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Атамана 

Чепиги, 54 (замовник Управлiння капiтального будiвництва Одеської мiської ради); розробка 

роздiлiв ОВ, ВК та електрика проекту будiвництва житлового будинку по вул. Вiльямса, 138Б у 

м. Одесi (замовник ПАТ "Одесцивiльпроект"); розробка роздiлiв ОВ, ОВОС, енергоефективнiсть 

для 19-ти поверхового житлового будинку розташованого МКР III-4-1, селище Котовського, м. 

Одеса, вул. Марсельська (замовник ПАТ "Одесцивiльпроект");  складання паспортiв технiчного 

стану закiнчених будiвництвом будiвель ТДВ "Iнтерхiм" /Складська бiдiвля; Дiльниця 

виробництва ГЛС з адмiнiстративно-лабораторною частиною; Енергоблок; Дiльниця 

виробництва субстанцiй; Насосна станцiя авт. пожарогасiння/ (замовник ТДВ "Iнтерхiм"); 



робочий проект 4-х поверхового житлового будинку з мансардним поверхом по стр. 14 по вул. 

Красна у м. Одесi, виконана частина проектних робiт, закiнчення планується у 2016 роцi 

(замовник ТОВ "ЛIГА ЮГСТРОЙ"); виконання мiстобудiвельного розрахунку, проект i РД 7-ми 

поверхового житлового будинку з мансардою за адресою: м. Одеса, вул. 

Старопортофранкiвська, 21, виконана частина проектних робiт, закiнчення планується у 2016 

роцi (замовник ТОВ "IК Мiй дiм") та iншi. 

 

Обсяг проектних робiт проектного iнституту "Приднiпровський Промбудпроект" у звiтному 

роцi виконувався для пiдприємств металургiйного комплексу, але вiдносно плану забезпечений 

лише на 40,9%, що становить 797 тис.грн. Питома вага обсягу зазначених робiт у складi чистого 

доходу пiдприємств проектного напрямку становить 4,3%. Таке становище обумовлено 

тимчасовим припиненням робiт за дiючими договорами у зв'язку з тимчасовим припиненням 

замовником фiнансування проектних робiт, а також вiдсутнiстю обсягiв робiт за профiльним 

напрямком дiяльностi пiдприємства. Одночасно, у 2015 роцi за межами України виконано 

iнститутом проектних робiт на суму 1300 тис. руб., а саме: Росiйська федерацiя м. Москва ВАТ 

"Мiський iнститут проектування метзаводiв" Об'єкт "ВАТ "Лебединський ГЗК. ЦГБЗ-3".  

 

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

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

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

робiтникiв здiйснюється по 83 робiтничим професiям для 6 галузей вiтчизняного виробництва , i 

цей процес щорiчно продовжується iз урахуванням нагальних ринкових потреб. В  2015 роцi  в 

дочiрнiх пiдприємствах навчального напрямку (далi - Пiдприємства) пройшли професiйне 

навчання та пiдвищили квалiфiкацiю 20 152 осiб, що на 13 % менше у порiвнянi  з 2014 роком 

(23231 осiб). Сукупний дохiд по пiдприємствах напрямку пiдготовки та перепiдготовки кадрiв за 

2015 рiк становить 9800 тис.грн., що становить 120,1% до плану, у порiвняннi з показником 

минулого року менше на 0,8%. Чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг за основним видом дiяльностi 

у звiтному роцi забезпечений у сумi 6753 тис.грн., що становить 115,9% до плану та 93,2% - до 

факту 2014 року. Питома вага чистого доходу у складi консолiдованого чистого доходу 

становить 4,3%, що менше показника минулого року на 1,4 %. Слiд вiдзначити, що iз п'яти 

пiдприємств зазначеного напрямку дiяльностi у 2015 роцi лише одне ("Навчально - курсовий 

комбiнат "Кривбасбуд")  не забезпечило виконання планових показникiв по сукупному та 

чистому доходах. Одночасно три пiдприємства не досягли рiвня сукупного та чистого доходiв, 

фактично отриманих у минулому роцi. Але зважаючи на  те, що 4 навчально - курсовi комбiнати 

та "Сумський навчальний центр" у звiтному роцi додавали чимало зусиль щодо розширення 

сфери своєї дiяльностi, впровадження нових спецiальностей, методiв та засобiв, забезпечуючих 

якiсну пiдготовку робочих кадрiв, а також спiвробiтництво з регiональними центрами зайнятостi 

на мiстах, основними причинами зниження доходу у 2015 роцi стали:  скорочення чисельностi 

бажаючих пiдвищити професiйний рiвень за вiдсутнiстю фiнансових можливостей, тимчасове 

припинення дiяльностi та нестабiльне фiнансування виробничих пiдприємств у будiвництвi та 

iнших галузях економiки України в умовах загальнодержавної  фiнансової кризи. 

 

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

здiйснювалась дiяльнiсть з управлiння майном (в тому числi надання в оренду вiльних площ 

нерухомостi виробничого призначення). Консолiдований сукупний операцiйний  дохiд за 2015 

рiк становить  34936 тис.грн., що перевищує плановий показник на 17,4%, показник 2014 року - 

на 3,6%. У тому числi дохiд вiд надання в оренду вiльних площ виробничих примiщень у 

звiтному роцi забезпечений в сумi 31859 тис.грн., що становить113,5% до плану та 101,8% до 

факту минулого року. У складi консолiдованого чистого доходу дохiд вiд надання в оренду 

вiльних площ становить 22139 тис.грн., що перевищує план на 17,4%, а факт 2014 року - на 32%. 

Одночасно, iснує постiйний ризик щодо цiнової полiтики та конкурентоспроможностi, що 



потребує певних зусиль в забезпеченнi доходу з цього напрямку дiяльностi. 

 

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 Компанiєю протягом 5-ти рокiв 

господарювання здiйснювались з урахуванням вимог законодавства України з цих питань та 

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

погодженням наглядової ради. Щорiчно дочiрнi пiдприємства i Компанiя 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 Компанiї 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 2011-2015 роки вкладено капiтальних iнвестицiй в необоротнi активи на загальну суму  

5571 тис. грн., в тому числi: нематерiальних активiв -916 тис.грн.,  машин i обладнання - 

1651тис. грн., транспорту - 170 тис.грн.; iнструменту - 800 тис. грн., iнших - 1408тис.грн., 

полiпшення будiвель - 1216 тис. грн.  Прирiст капiтальних iнвестицiй у звiтному роцi в цiлому 

по Компанiї  становить 679  тис.грн. Капiтальнi iнвестицiї в цiлому по Компанiї  на придбання 

основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйсненi в сумi 606 тис.грн., на придбання 

нематерiальних активiв - 73тис.грн. Завдяки проведенiй у  2015 роцi  переоцiнцi залишкової 

вартостi транспорту ("Проектний iнститут "Приднiпровський Промбудпроект") їх балансова 

вартiсть збiльшилась на  351 тис. грн.   

За 2011-2015 роки вiдчужено необоротних активiв залишковою вартiстю, в тому числi i тi, якi 

повнiстю вiдамортизованi, морально застарiлi i не використовуються у господарськiй дiяльностi, 

на загальну суму 1110 тис.грн., а саме: нематерiальнi активи - 4,0 тис.грн., машини та 

обладнання -321 тис.грн., транспорт - 400 тис.грн; iнструмент - 106 тис.грн., iншi основнi засоби 

- 279 тис. грн. 

Протягом 2015 року вибуло основних засобiв залишковою вартiстю на загальну суму 576 тис. 

грн., а саме: машини i обладнання - 161 тис. грн., транспорт - 394 тис.грн.,  решта основних 

засобiв на загальну суму 21 тис. грн. Так, у звiтному роцi дочiрнiми пiдприємствами та 

компанiєю "Укрбуд" (управлiння) реалiзовано транспорту балансовою вартiстю 130,4 тис.грн., 

решта основних засобiв були списанi як повнiстю замортизованi, в тому по числi по 

пiдприємству "Укрмонолiтспецбуд", яке  знаходиться  в стадiї припинення  дiяльностi, списано 

основних засобiв на суму  243,7 тис.грн. 

 

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 Пов'язаними сторонами Компанiї є власний управлiнський персонал, дочiрнi 

пiдприємства, орган управлiння корпоративними правами держави - "Українаська державна 

будiвельна корпорацiя "Укрбуд". Керiвництво Компанiї складається з Правлiння Компанiї, 

Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї. Протягом 2015 року мiж компанiєю "Укрбуд" (управлiння) 

та її дочiрнiми пiдприємствами були здiйсненi наступнi господарськi операцiї: 



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

пiдприємствам на загальну суму - 3598 тис.грн. (без ПДВ); 

-компенсацiя компанiї "Укрбуд" (управлiння) дочiрнiм пiдприємством "Проектний iнститут 

"Київський Промбудпроект"  земельного податку на суму 46 тис.грн.; 

-компенсацiя компанiєю "Укрбуд" (управлiння) дочiрньому пiдприємству "Проектний   iнститут 

"Приднiпровський Промбудпроект" витрат, пов'язаних з утриманням та технiчним 

обслуговуванням бази вiдпочинку в с. Пiщанка та витрат по виробничiй дiльницi, повязаних з 

оплатою комунальних послуг, на загальну суму 561 тис.грн. (без ПДВ); 

-компенсацiя компанiєю "Укрбуд" (управлiння) дочiрньому пiдприємству "Проектний   iнститут 

"Одеський Промбудпроект" витрат, по виробничiй дiльницi, повязаних з вiдшкодуванням  

оплати комунальних послуг та утримання i технiчне обслуговування нерухомостi- 1149 тис.грн.; 

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

дочiрнiм пiдприємствам   на загальну суму 698 тис.грн.; 

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

дочiрнiми пiдприємствами на загальну суму 232,5 тис.грн.  

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

на загальну суму 329 тис.грн., а також витрати вiд участi в капiталi склали 1346 тис.грн. 

За 2015 рiк мiж Компанiєю та Українською державною будiвельною корпорацiєю "Укрбуд", як 

органом уповноваженим управляти корпоративними правами держави, були господарськi 

операцiї на загальну суму 22 тис.грн. (оренда та  комунальнi послуги). 

Загальна сума внутрiшньої заборгованостi в Компанiї становить 5075 тис.грн. 

Власний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження i на яких покладено 

вiдповiдальнiсть, прямо чи опосередковано, за планування, управлiння та контроль дiяльностi 

Компанiї. До управлiнського персоналу вiдносяться виконавчий орган (Правлiння),  директори 

департаментiв, а також головний бухгалтер. Управлiнському персоналу Компанiї (Правлiнню 

Компанiї) протягом 2015 року згiдно з дiючим Колективним договором виплачувались лише 

гарантованi виплати. Балансова  вартiсть позик власному управлiнському персоналу за станом 

на 31 грудня 2015 року становить 56 тис.грн. Цi позики є безпроцентними i, загалом, не 

забезпеченими заставою. 

З членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї господарських операцiй в 2015 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 звiтного року компанiєю "Укрбуд"  (управлiння) та дочiрнiми пiдприємствами 

здiйснювалась дiяльнiсть з управлiння майном, в тому числi надання в оренду вiльних площ 

нерухомостi виробничого призначення, якi розташованi у рiзних регiонах України за 

мiсцезнаходженням дочiрнiх пiдприємств та територiально вiдокремлених структурних  

пiдроздiлiв - виробничих дiльниць.  У 2015  роцi  були наданi в оренду  та суборенду 36776,6 м2 

вiльних площ загальною балансовою вартiстю 57756,7 тис.грн. Питання економiчно 

обгрунтованого рiвня розмiрiв орендної плати для орендарiв об'єктiв нерухомого майна 

Компанiї постiйно знаходиться в центрi уваги керiвництва, що надає змогу забезпечити 

належний рiвень утримання та експлуатацiї нерухомого майна, яке перебуває на балансi 

Компанiї. 

З метою утримання виробничих будiвель у належному технiчному та експлуатацiйному станi 



дочiрнi пiдприємства та компанiя "Укрбуд" (управлiння) щорiчно розробляють план 

iнвестицiйного розвитку, який передбачає не тiльки видатки на оновлення та поповнення 

необоротних активiв, але i - на модернiзацiю, полiпшення та удосконалення основних засобiв. 

Здiйснення капiтальних iнвестицiй  планується в основному за рахунок амортизацiйних 

вiдрахувань, як джерела фiнансування, а також - за рахунок поточного прибутку. Одночасно, у 

витратнiй частинi фiнансового плану щорiчно плануються витрати, пов'язанi з поточним 

ремонтом основних засобiв, в тому числi виробничих будiвель, як за кошти дочiрнiх 

пiдприємств, так i за кошти Компанiї.  

Актуальнi екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв, на даний час 

вiдсутнi. 

 

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

економічних обмежень 

Подальшому позитивному поступу сприяло б вирiшення в законодавчому полi ряду важливих 

питань у роботi державних акцiонерних товариств. Державнi акцiонернi товариства, якi створенi 

за корпоратизацiєю, мають обов'язково сплатити дивiденди в розмiрi 75% 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 

Компанiї 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 2015 року:  

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

обласний центр зайнятостi (камеральнi перевiрки) Порушень не виявлено. 

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

пенсiйного фонду України в  Жовтневому районi м. Днiпропетровська. Порушень не виявлено.  

ДП "Львiвський Промбудпроект" Орган який здiйснював перевiрки: Львiвська  мiська виконавча 

дирекцiя Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi.В результатi 

перевiрки виявлено неправомiрно витрачена вартiсть наданих соцiальних послуг в сумi 4200 

грн., яка повернута Фонду платiжним дорученням №447 вiд 07.12.2015р. 

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

Управлiння пенсiйного фонду України у Солом'янському  районi м. Києва. В ходi перевiрки 

виявлено невiдповiднiсть даних, наданих в довiдцi про заробiтну плату №44 вiд 22.09.2015 р.за 

1995,1998р.р. на загальну суму 0,34227 грн. ДПАТ "Будiвельна компанiя "Укрбуд" (управлiння) 

зобовяззано видати нову довiдку про заробiтну плату на основi особових рахункiв, якi є на 

пiдприємствi. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Компанiя  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 в 

ходi реалiзацiї проектiв будiвництва  можуть залучатися позиковi кошти.  

Станом на 31 грудня 2015 року Компанiя  має позитивне  значення робочого капiталу, що 

складає 151289 тис. грн., в т.ч. по дочiрнiм пiдприємствам робочий капiтал має позитивне 

значення - 5515 тис. грн. Його наявнiсть свiдчить про спроможнiсть Компанiї сплачувати свої 

поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть, що є позитивним фактором в  

її дiяльностi.  У порiвняннi з показником  минулого року  вiдзначається його зростання  на  

57245 тис.грн., що забезпечено перенесенням зi складу необоротних активiв суми 

незавершеного будiвництва до складу оборотних активiв, якi вiдображено в статтях 

"Незавершене виробництво" та "Готова продукцiя". Одночасно, по 5 дочiрнiм пiдприємствам: 

"Укрмонолiтспецбуд", "Сумський навчальний центр", "Навчально - курсовий комбiнат 

"Кривбасбуд", " Проектний iнститут " Приднiпровський Промбудпроект" " та " Проектний 

iнститут " Тернопiльський Промбудпроект" робочий капiтал має вiд'ємне значення.  

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi по Компанiї станом на 31.12.2015 р. вищий за оптимальне 

значення та дорiвнює 0,53, який характеризує можливiсть Компанiї виконати свої зовнiшнi 

зобов'язання за рахунок власних активiв. У порiвняннi з показником минулого року 

вiдзначається його зменшення, що обумовлено наявнiстю пiдприємств, де зазначений показник 

менше нормативного значення,  i протягом звiтного року зменшився до зазначеного показника 

на початок року, а саме: проектнi iнститути "Приднiпровський Промбудпроект", 

"Тернопiльський Промбудпроект", "Навчально - курсовий комбiнат "Кривбасбуд" та  

"Сумський навчальний центр".  

 Консолiдований  показник загальної лiквiдностi по Компанiї має значення (1,38) бiльше 

нормативного, що свiдчить   про змогу Компанiї покрити свої зобов'язання, використовуючи всi 

оборотнi активи. У порiвняннi з показником 2014 року  значення цього показника знизилось , що 

свiдчить  про наявнiсть неспроможностi деяких Пiдприємств частково покривати свої борги, а 

саме:  "Укрмонолiтспецбуд", "Сумський навчальний центр", "Навчально - курсовий комбiнат 

"Кривбасбуд", "Приднiпровський Промбудпроект" " та "Тернопiльський Промбудпроект". 

Коефiцiєнт платоспроможностi по Компанiї на кiнець звiтного року має зменшення i дорiвнює 

0,29, що менше нормативного значення. Насамперед, це обумовлено зростанням кредиторської 

заборгованостi за одержаними авансами, що пов'язано в бiльшостi з будiвельною дiяльнiстю, та  

зростанням довгострокових та поточних забезпечень.. В звiтному перiодi коефiцiєнт лiквiдностi 

дещо знизився, що свiдчить про деяку тенденцiю до зменшення рiвня платоспроможностi 

окремих пiдприємств. Тенденцiя щодо зменшення рiвня платоспроможностi вiдзначається по 

пiдприємствам: "Проектний iнститут " Тернопiльський Промбудпроект " 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. 

Для  покращення  фiнансового стану зазначених дочiрнiх пiдприємств та iнших  правлiння 

Компанiї зобов'язало керiвникiв пiдприємств розробити заходи, якi б мали забезпечити їх 

стабiльну дiяльнiсть у 2016 роцi, звернувши особливу увагу на погашення дебiторської та 

кредиторської заборгованостей, зменшення вартостi незавершеного виробництва, укладення 

договорiв iз замовниками з урахуванням нагальних витрат та вiдповiдно до рiвня ринкових цiн, 

що має забезпечити рентабельнiсть дiяльностi пiдприємства ,а також фiнансування  цiєї 

дiяльностi. 

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

антитерористичної операцiї в деяких регiонах), Компанiя  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 31.12.15р. 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 - 1865 млн. грн. 

Очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв   37,3  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 2016  рiк нацiлена на 

розвиток дочiрнiх пiдприємств та Компанiї  в умовах iснуючих вiдголоскiв економiчної кризи в 

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

публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" на 2016 рiк", а також у 

затвердженому зведеному фiнансовому планi на 2016 рiк. Чистий прибуток в цiлому по 

Компанiї планується отримати менше фактично отриманого за пiдсумками фiнансово-

господарської дiяльностi за 2015 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 Компанiї буде здiйснюватись 

за вже напрацьованими напрямками вiдповiдно одержаних в установленому порядку лiцензiй 

на: 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 (88,6%) в 

загальному доходi Компанiї буде належати будiвельним роботам.  

 

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

та розробку за звітний рік 

У складi Компанiї 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 кiнець 2015 становила 164 особи. В iнститутi працює: 



дiйсних членiв -2, член - кореспондентiв Академiї будiвництва України - 3, докторiв наук -3, 

кандидатiв технiчних наук -8, мають звання "Заслужений будiвельник України" 1 особа. 

У 2015 р. науковий пiдроздiл виконав робiт на загальну суму 2170 тис. грн., що становить до 

показника 2014 року 44,5%. Питома вага доходу по науковому пiдроздiлу у складi чистого 

доходу становить 29,5%, що менше нiж у минулому роцi на 16%. 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 2015 року: 

-3173-АН Авторський нагляд за будiвництвом "Донецької мiжнародної школи "Григорiвська" з 

центром раннього розвитку; Науково - технiчний супровiд  стадiону "Донбас Арена" на стадiї 

експлуатацiї.  

За планом НДР виконувались iнiцiативнi роботи: 26/2-13-15 Аналiз i результати монiторингу 

технiчного стану несучих конструкцiй та прилежних територiй стадiону "Донбас Арена" та 

127/2-13-15 Вибiр оптимального типу обделок тунелiв глибокого закладення в грунтових 

масивах з тектонiчними порушеннями. 

2.Будiвництво i реконструкцiя в умовах щiльної мiської забудови. 

В 2015 роцi по  плану НДР виконанi iнiцiативнi роботи: 111/5-13-15 Технологiї розбiрки 

будiвельних конструкцiй у стиснутих мiських умовах; 115/9-13-15 Реконструкцiя будiвельних 

конструкцiй будiвель, споруд в природних умовах мiської забудови. Розрахунки, розробка 

технiчних рiшень i робочої документацiї щодо посилення конструкцiй. 

В 2015 роцi були виконанi роботи по вiдновленню основних фондiв :20-1/15/45 i 25-1/15/45 ТОВ 

"Промпроект". Обстеження, оцiнка технiчного стану будiвельних конструкцiй центних силосiв; 

9/09-15 i 9/04-15 ПрАТ МК"Азоавсталь". Технiчне обстеження i паспортизацiя з розробкою 

проектних рiшень; 9/08-14 ПрАТ ММК iм.. Iллiча Паспортизацiя, обстеження технiчного стану 

будiвельних конструкцiй i розробка робочої документацiї.  

-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 

За планом НДР у звiтному роцi виконувалась iнiцiативна  робота -121/1-12-15 РОзрока методики 

розрахунку  грунто-сталевих аркових гофрованих мостiв i шляхопроводiв пiд дорожнiми 

насипами.  

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

будiвельних конструкцiй 

Найбiльш  цiкавi роботи по даному напрямку, якi виконувались у звiтному роцi: 8/01-15 ТОВ 

"Ресурс Iнжинiринг" Аналiз складу i якостей вiдходiв вуглезбагачення. 

За планом НДР виконувались iнiцiативнi роботи: 124/8-14-15 Розробка сухихи теплоiзоляцiйних 

сумiшей; 125/8-14-15 Дослiдження якiсних показникiв золо шлакових вiдходiв теплових 

електростанцiй.  

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 2015 роцi iнститут продовжував напрямок роботи по гiдро - i хiмзахисту будiвельних 

конструкцiй листовими полiмерними матерiалами i їх використанням при будiвництвi пiдземних 

паркiнгiв, пiдземних пiдстанцiй. 

Як наукова базова органiзацiя, iнститут приймає участь у розробцi, узгодженнi нормативних 

документiв галузi. В технiчному комiтетi проводились 2 iнтернет - наради вiдносно можливого 

здiйснення робiт з перегляду галузевих ДСТУ.  

В 2015 роцi у зв'язку iз складними економiчними умовами iнститут не мав можливостi 

випустити черговий номер науково - технiчного збiрника "Современные проблемы 

строительства". 

 

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 

Суми позовних заяв по судових справах державного публiчного акцiонерного товариства 

"Будiвельна компанiя "Укрбуд" та її дочiрнiх пiдприємств за 2015 рiк  не досягають 10 вiдсоткiв 

активiв ДПАТ  "Будiвельна компанiя "Укрбуд" або дочiрнього пiдприємства станом на 01 сiчня 

2015 року. 

 

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 Компанiї за 2013 - 2015 роки 

 

Фiнансовi показники    Код      2013    2014        2015        Спiввiдно                 Спiввiдно 

       рядка              шення до факту      шення до факту 

                     2013 року  %           2014 року % 

 

 

                     2013 року  %           2014 року % 

 

Чистий дохiд                       1 127805   124890 156784           122,7                 125,5 

Iншi операцiйнi доходи       2 10442     16829          12797           122,6                 75,6 

Iншi фiнансовi доходи  3            24  

Iншi доходи                       4                     76    

Усього доходiв            5 138247  141819        169581            122,7                119,6 

Собiвартiсть реалiзованої  

продукцiї                       6 104024   106429 138625           133,3                130,3   

Адмiнiстративнi витрати 7 15097       11166         11287             74,8 101,1 

Витрати на збут            8  3117       4774             758            24,3                  15,9 

Iншi операцiйнi витрати  9  8967       15289         13542           151,0 88,6 

Фiнансовi витрати           10       

Iншi витрати                      11                    103            

Податок на прибуток 12 -2287        -996          -2191           95,8                   220,0 

Усього витрат           13 133492    138757       166403         124,7  119,9 

Фiнансовi результати дiяльностi       

Валовий прибуток в т.ч. 14 23781      18461         18159           76,4                     98,4 



Прибуток                     14/1 24516      19782         18434           75,2     93,2 

Збиток                                14/2  735        1321            275           37,4     20,8 

Фiнансовий результат до 

 оподаткування           15 7042        4058          5369           76,2 132,3 

позитивний                       15/1 8544        5537          6702           78,4 121,0 

вiд'ємний                      15/2 1502        1479          1333           88,8 90,1 

Чистий прибуток в т.ч. 16 4755        3062          3178    66,8 103,8 

Прибуток                      16/1 6284        4501          4525           72,0 100,5 

Збиток                                16/2 1529        1439          1347           88,1 93,6 

 

Аналiз основних показникiв фiнансово - господарської дiяльностi Компанiї за 2015 рiк у 

порiвняннi з аналогiчними показниками 2013 та 2014 рокiв показав в бiльшостi позитивну 

динамiку щодо їх зростання. В цiлому протягом 3 рокiв дохiдна частина поступово зростала, i 

фактичний показник, отриманий у 2015 роцi, перевищує аналогiчний показник 2013 та 2014 

роки на 22,7% та 19,6% вiдповiдно. Цьому сприяло зростання доходу вiд будiвельної дiяльностi 

компанiї "Укрбуд" (управлiння), а також вiд дiяльностi дочiрнiх пiдприємств за вiдповiдними 

напрямами. Збiльшення обсягiв робiт за 2015 рiк до фактично отриманих доходiв у 2014 роцi 

забезпечили компанiя "Укрбуд" (управлiння) та  iз 12 дочiрнiх пiдприємств (далi - 

Пiдприємства) 6 Пiдприємств, а саме: "Навчально - курсовий комбiнат "Одесбуд" - 121,6% , 

"Запорiзький навчально - курсовий комбiнат" - 110,2%, "Укрмонолiтспецбуд" -192,9%  та 3 

проектних iнститути: "Київський Промбудпроект" -137,7%, "Львiвський Промбудпроект" - 

124,3%, "Тернопiльський Промбудпроект" -125,9%. В  порiвняннi з  минулим  роком загальний 

обсяг доходiв Пiдприємств, крiм ДП "Укрмонолiтспецбуд"  зменшився  на  5428,0 тис грн., в т.ч. 

лише по проектним iнститутам - на 5349,0 тис.грн., що становить питому вагу 98,5%. Основною 

причиною вiдставання по зазначеним Пiдприємствам  стало зменшення кiлькостi замовлень на 

проектнi роботи та пiдготовку кадрiв.  

У звiтному роцi чистий дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг за основними видами дiяльностi  по 

вiдношенню до аналогiчного показника 2014  та 2013 рокiв має зростання на 31894 тис.грн. та 

28979 тис.грн., що становить 25,5% та 22,7% вiдповiдно. Питома вага чистого доходу у складi 

загального доходу у 2015 роцi становить 92,4%, що перевищує такий показник за 2014 рiк на 

4,4% та дорiвнює показнику за 2013 рiк. 6 Пiдприємств iз 12 збiльшили обсяги виконання 

чистого доходу в порiвняннi з 2014 роком. Компанiя "Укрбуд" (управлiння) у 2015 роцi 

забезпечила перевиконання по чистому доходу  у порiвняннi з 2014 роком  на 35,5%, що 

обумовлено зростанням обсягiв будiвельних робiт. Вiдставання по виконанню  чистого доходу в 

порiвняннi з минулим роком вiдзначається по 5 Пiдприємствам: "Днiпропетровський навчально 

-курсовий комбiнат "Монолiт" - на 105,0 тис.грн., що становить 5,2%; "Навчально - курсовий 

комбiнат "Кривбасбуд" - на 669,0 тис.грн., що становить 41,4%; "Одеський Промбудпроект" - на 

4,0 тис.грн., що становить 0,3%; "Приднiпровський Промбудпроект" - на 913,0 тис. грн., що 

становить 53,4%; "Донецький Промбудндiпроект" - на 3340,0 тис.грн., що становить 31,2%. 

Загальна сума вiдставання фактичного показника по чистому доходу 2015 рiк вiд такого 

показника за минулий рiк склала 5054,0 тис.грн., що становить  27,9%. Основнi причини 

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); "Проектний iнститут "Приднiпровський Промбудпроект", що 

обумовлено призупиненням робiт з боку замовника в зв'язку з тимчасовою вiдсутнiстю 

фiнансування; "Навчально - курсовий комбiнат "Кривбасбуд" - зменшення замовлень на 

пiдготовку кадрiв у зв'язку iз скороченням дiяльностi профiлюючих пiдприємств у м. Кривiй Рiг.  

У звiтному перiодi iншi операцiйнi доходи  у порiвняннi з 2014 роком зменшились на 4032 

тис.грн., що становить 24,4%, за рахунок перенесення доходу вiд суборенди вiльних площ по 

деяких дочiрнiх пiдприємствах до  складу чистого доходу, у зв'язку з передачею  цих площ до 



прямого управлiння компанiєю "Укрбуд" (управлiння) та  враховуючи коливання цiнової 

полiтики та попиту.  

У складi витратної частини вiдзначається випереджаючий темп зростання витрат, вiднесених до 

собiвартостi, у порiвняннi з темпом росту чистого доходу як у спiввiдношеннi до факту 2013 

року, такi 2014 року, а саме на 10,6% та на 4,8% вiдповiдно. Це  зашкодило забезпечити рiвень 

валового прибутку вiдповiдно до рiвня аналогiчного показника 2013 -2014 рокiв, вiдзначається 

його зменшення, що  становить 76,.4% та 98,4% вiдповiдно. У звiтному роцi значно зменшились 

витрати, пов'язанi зi збутом.  

Чистий прибуток, отриманий у 2015 роцi, перевищує рiвень прибутку 2014 року на 3,8%, але не 

досяг рiвня показника 2013 року, вiдставання становить 33,2%. Одночасно, збиток у сумi 1347,0 

тис.грн. забезпечили 4 Пiдприємства: "Укрмонолiтспецбуд" - 195,0 тис.грн.,  "Приднiпровський 

Промбудпроект" - 825,0 тис.грн., Навчально - курсовий комбiнат "Кривбасбуд"- 240,0 тис.грн. та  

"Тернопiльський Промбудпроект" -87 тис.грн. Причинами збитковостi по цих Пiдприємствах є 

зменшення обсягiв робiт по проектним роботам та з пiдготовки кадрiв, нарахування у звiтному 

перiодi резерву по забезпеченню на виплату вiдпусток працiвникам.   Консолiдований чистий 

прибуток по Компанiї склав 3178 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: 104 898 102 582 0 0 104 898 102 582 

  будівлі та споруди 99 307 97 372 0 0 99 307 97 372 

  машини та обладнання 1 063 771 0 0 1 063 771 

  транспортні засоби 1 058 812 0 0 1 058 812 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 3 470 3 627 0 0 3 470 3 627 

2. Невиробничого 

призначення: 
62 092 61 124 0 0 62 092 61 124 

  будівлі та споруди 562 535 0 0 562 535 

  машини та обладнання 17 12 0 0 17 12 

  транспортні засоби 53 37 0 0 53 37 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 61 369 60 478 0 0 61 369 60 478 

  інші 91 62 0 0 91 62 

Усього 166 990 163 706 0 0 166 990 163 706 

Опис 

Встановлений  Компанiєю 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: 129998 тис.грн.  

Сума нарахованого зносу: 26770 тис. грн.  

Ступiнь зносу: 20,59%.  

Ступiнь використання: 100%.  

Протягом 2015 року:  

- надiйшло основних засобiв на загальну суму 606 тис. грн.;  

-переоцiнено основнi засоби залишковою вартiстю -351 тис.грн. 



- вибуло основних засобiв залишковою вартiстю на загальну суму  

576 тис. грн. , в тому числi: 

реалiзовано основних засобiв - 130,4 тис.грн.  

списано основних засобiв - 445,6 тис.грн. 

Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - 72798 тис. грн.  

Сума нарахованого зносу 12320 тис. грн.  

Ступiнь зносу 16,92%.  

Ступiнь використання 100%. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

207 276 205 282 

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 Компанiї 

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 Компанiї  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 вiдпоiдає вимогам частини третьої статтi 155 

Цивiльного кодексу України. 

 

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 1 018 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 511 967 X X 



Усього зобов'язань X 512 985 X X 

Опис Станом на 31.12.2015 р. Компанiя має зобов'язання та 

забезпечення на суму 512 985 тис.грн. 

Довгостроковi зобов'язання та забезпечення становлять  

119 393 тис.грн. 

Поточнi зобов'язання i забезпечення складають  

393 592 тис. грн., у тому числi: 

поточна кредиторська заборгованiсть за: 

- товари, роботи та послуги - 5 646 тис.грн., 

- розрахунки з бюджетом - 1 018 тис.грн., 

- у т.ч. з податку на прибуток - 44 тис.грн., 

- розрахунки зi страхування - 470 тис.грн., 

- розрахунки з оплати працi - 502 тис.грн.. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

- 302 701 тис.грн. 

Поточнi забезпечення - 48 060 тис.грн. 

Iншi поточнi зобов'язання - 35 195 тис.грн. 

 

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 Компанiї 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 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

Наглядова рада самооцiнку не проводила. 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

Наглядова рада самооцiнку не проводила. 

 



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) Комiтети у складi Наглядової ради не створено. 

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності 

комітетів 

Комiтети у складi Наглядової ради не створено. 

 

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 ні так ні ні 



акцій 

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 ні так ні ні так 



органів управління 

товариства 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні ні ні так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні ні ні так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

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: 

 

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЙЧ 

ЕЛ БI ЮКРЕЙН" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

23731031 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01011, м.Київ, вул. 

Гусовського, будинок 11/11, 

офiс 3 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

0283, 23.02.2001 

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 31.12.2015 р. 

 

Звiт щодо фiнансової звiтностi 

Ми провели аудит консолiдованого фiнансової звiтностi Групи компанiй 



ДПАТ"  Будiвельна компанiя"  Укрбуд"(  далi Група), що додається, який 

включає Звiт про фiнансовий стан на31.12.2015   р., Звiт про сукупнi прибутки та 

збитки, Звiт про власний капiтал, Звiт про рух грошових коштiв та Примiтки до 

фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на зазначену дату. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

цiєї фiнансової   звiтностi   вiдповiдно   до   Мiжнародних   стандартiв   

фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає необхiдною для того, щоб забезпечити 

складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилок. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi 

на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 

вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 

отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 

викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. 

Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв 

суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього 

контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Групою фiнансової 

звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю Групи. Аудит включає також оцiнку  вiдповiдностi  затвердженої  

облiкової  полiтики,  прийнятнiсть  облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським 

персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для 

висловлення нашої думки. 

Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки 

1.Аудитори  не  можуть  пiдтвердити  вартiсть  основних  засобiв,  iнвестицiйної 

нерухомостi та нематерiальних активiв в балансi станом на31.12.2015   р., 

оскiльки такi активи Групою не переоцiнювались, як того вимагає МСФЗ. 

2.Аудитори не погоджуються з визнанням в консолiдованому балансi гудвiлу в 

сумi 2915   тис. грн., який не вiдповiдає критерiям визнання гудвiлом згiдно з 

МСФЗ i пiдлягає списанню. 

3.Аудитори не можуть пiдтвердити достовiрнiсть оцiнки необоротних активiв, 

якi знаходяться в Донецькiй областi України. В результатi воєнних дiй, якi 

вiдбуваються на територiї даної областi, за окремими активами втрачено 

контроль. 



Станом на31.12.2015   р. Групою не проводилась iнвентаризацiя активiв, якi 

знаходяться на територiях, непiдконтрольних Українськiй владi, та збитки вiд 

знецiнення активiв не визнавались. 

Загальна вартiсть необоротних активiв, якi облiковуються на балансi i 

знаходяться  в Донецькiй      областi, станом  на   31.12.2015 р. складає  близько 

32000   тис. грн. 

4. Аудитори   не   можуть   пiдтвердити   достовiрнiсть   визнання   вiдстрочених 

податкових активiв станом на31.12.2015   р. в сумi                      3158,5   тис. грн. 

У  зв'язку  зi  змiнами,  якi  внесенi  до  ПКУ  з01.01.2015    р.,  Група  втратила 

можливiсть  використати  такi  активи  у  зменшення  поточного  податку  на 

прибуток в майбутнiх перiодах, тому, вiдповiдно до МСФЗ, такi активи слiд 

списати на витрати. 

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку консолiдована фiнансова звiтнiсть, за виключенням питань, про 

якi йдеться в попередньому параграфi, розкриває достовiрно фiнансовий стан 

Групи компанiй ДПАТ" Будiвельна компанiя" Укрбуд" на31.12.2015   р., а також 

її фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Iншi питання 

Не змiнюючи нашої думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо Вашу увагу на 

те, що Група здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної та 

полiтичної криз.  В  результатi  нестабiльної  ситуацiї  в  Українi,  дiяльнiсть  

Групи супроводжується ризиками. Передбачити масштаби впливу ризикiв на 

майбутню дiяльнiсть Групи на даний момент з достатньою достовiрнiстю 

неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi могли б бути 

результатами таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як 

тiльки будуть iдентифiкованi i зможуть бути оцiненi. 

 

Генеральний директор 

ТОВ"  ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН" (серт. №006812 АПУ, 

Диплом АССА ДипIФР №1734596)                                                             О.П. 

Самусєва 

"11" березня2016   р. 

ТОВ"  ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН" 

Україна, м. Київ, вул. Гусовського1, 1/11,   офiс3 

 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2016 

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: 711 

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 31.12.2015 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 4 839 4 798 

    первісна вартість 1001 7 718 7 747 

    накопичена амортизація 1002 ( 2 879 ) ( 2 949 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 105 621 103 228 

    первісна вартість 1011 129 656 129 998 

    знос 1012 ( 24 035 ) ( 26 770 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 61 369 60 478 

    первісна вартість 1016 72 798 72 798 

    знос 1017 ( 11 429 ) ( 12 320 ) 

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 235 425 

Відстрочені податкові активи 1045 3 661 3 536 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 2 915 2 915 

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 178 640 175 380 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 150 633 409 261 

Виробничі запаси 1101 958 795 

Незавершене виробництво 1102 149 521 356 117 

Готова продукція 1103 143 52 331 

Товари 1104 11 18 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 8 391 7 077 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 43 962 39 731 

    з бюджетом 1135 23 774 19 916 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 112 1 293 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 789 1 458 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 5 549 6 527 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 5 549 6 527 

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 32 562 60 911 

Усього за розділом II 1195 266 660 544 881 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 445 300 720 261 

 

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 3 472 

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 9 021 10 668 

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 205 278 207 276 

    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 58 332 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 67 406 61 061 

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 67 406 119 393 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 3 593 5 646 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 183 1 018 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 41 44 

    розрахунками зі страхування 1625 386 470 

    розрахунками з оплати праці 1630 767 502 

    одержаними авансами 1635 126 296 302 701 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 2 103 48 060 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 38 288 35 195 

Усього за розділом IІІ 1695 172 616 393 592 

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 445 300 720 261 

 

Керівник    Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Куницька Наталiя Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство 
Державне публiчне акцiонерне товариство 

"Будiвельна компанiя "Укрбуд" 
за ЄДРПОУ 33298371 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2015 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 156 784 124 890 

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 ( 138 625 ) ( 106 429 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 18 159 18 461 

    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 12 797 16 829 

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 ( 11 287 ) ( 11 166 ) 

Витрати на збут 2150 ( 758 ) ( 4 774 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 13 542 ) ( 15 289 ) 

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 5 369 4 061 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 24 



Інші доходи 2240 0 76 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 103 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 5 369 4 058 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 191 -996 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 3 178 3 062 

    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 351 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 351 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 351 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3 529 3 062 

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 10 251 9 716 

Витрати на оплату праці 2505 21 838 23 776 

Відрахування на соціальні заходи 2510 7 566 8 267 

Амортизація 2515 3 789 3 989 

Інші операційні витрати 2520 378 341 91 502 

Разом 2550 421 785 137 250 

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 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,016455 0,015854 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Куницька Наталiя Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство 
Державне публiчне акцiонерне товариство 

"Будiвельна компанiя "Укрбуд" 
за ЄДРПОУ 33298371 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2015 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 340 188 312 975 

Повернення податків і зборів 3005 155 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 146 0 

Цільового фінансування 3010 110 125 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 7 436 8 598 

Надходження від повернення авансів 3020 2 119 6 321 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 320 156 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 4 5 

Надходження від операційної оренди 3040 12 766 16 387 

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 3 688 1 214 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 317 883 ) ( 272 516 ) 

Праці 3105 ( 17 909 ) ( 21 303 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 8 223 ) ( 10 458 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 13 022 ) ( 15 629 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 3 275 ) ( 5 906 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 3 248 ) ( 3 911 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 6 499 ) ( 5 812 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2 317 ) ( 2 633 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 53 ) ( 141 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 5 273 ) ( 2 374 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2 106 20 727 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 335 87 

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 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 561 ) ( 461 ) 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -226 -374 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 143 

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 ( 0 ) ( 21 485 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 1 531 ) ( 2 378 ) 

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 -1 531 -23 720 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 349 -3 367 

Залишок коштів на початок року 3405 5 549 7 514 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 629 1 406 

Залишок коштів на кінець року 3415 6 527 5 553 

 

Керівник    Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Куницька Наталiя Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство 
Державне публiчне акцiонерне товариство "Будiвельна 

компанiя "Укрбуд" 
за ЄДРПОУ 33298371 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2015 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 9 025 0 0 205 282 0 205 282 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 -5 0 0 -5 0 -5 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 193 136 3 121 0 0 9 021 0 0 205 278 0 205 278 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 3 178 0 0 3 178 0 3 178 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 351 0 0 0 0 0 351 0 351 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 351 0 0 0 0 0 351 0 351 

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 -1 531 0 0 -1 531 0 -1 531 

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 0 351 0 0 1 647 0 0 1 998 0 1 998 

Залишок на кінець року  4300 193 136 3 472 0 0 10 668 0 0 207 276 0 207 276 

 

Керівник    Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Куницька Наталiя Олександрiвна



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Загальна iнформацiя 

 Органiзацiйна структура та дiяльнiсть 

 

Державне публiчне акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Укрбуд" (Компанiя) :  

 Органiзацiйно-правова форма   Акцiонерне товариство 

 Серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи       А00 №77896 

  Дата проведення державної реєстрацiї   14.01.2005 

 Територiя (область) м.Київ 

    Код за ЄДРПОУ - 33298371. 

Мiсцезнаходження Компанiї: 02202, Україна, м. Київ, вул. М.Раскової, 23. 

Статут державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд", 

затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 грудня 2004 року №1793 "Питання 

державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" та 

зареєстрований Днiпровською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 14.01.2005р. 

(реєстрацiйний № 10671020000001738)  (iз змiнами та доповненнями), протягом звiтного 

перiоду не змiнювався. 100 % статутного капiталу Компанiї в розмiрi 193136 тис. грн. 

знаходиться у власностi держави в особi Кабiнету Мiнiстрiв України.  

Статутний капiтал Компанiї подiляється на 193136 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 

1000 грн. кожна. В звiтному роцi Компанiя цiннi папери не випускала та рiшення про їх випуск 

не приймала. Цiннi папери Компанiї на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Цiннi 

папери Компанiї 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 Компанiї, тобто переведення випуску 

простих iменних акцiй Компанiї, випущених у документарнiй формi iснування, в 

бездокументарну форму. Реєстрацiя бездокументарної форми iснування яких здiйснена 

ДКЦПФР 01 березня 2011 року, реєстрацiйний № 121/1/11.  Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 

акцiй №270/1/05 вiд 16.06.2005 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку, анульовано. 

 Станом на 31.12.2015р. до складу Компанiї у звiтному перiодi входило 12 дочiрнiх 

пiдприємств, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на пiдставi статутiв, мають статус юридичних осiб, 

окремий баланс, за напрямками дiяльностi: 

" Будiвництво  та надання послуг оренди вiльних площ  

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". 

 



З метою забезпечення ефективного використання майна на виконання рiшення наглядової ради 

вiд 23 липня 2013 року № 1/17 та правлiння Компанiї вiд 30 сiчня 2013 року №1/7 протягом 2015 

року продовжувалась процедура припинення юридичної особи дочiрнього пiдприємства 

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

товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд". 

 

 Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010: 

Код виду дiяльностi Вид дiяльностi 

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель  

68.20 Надання в оренду i експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури 

85.32 Професiйно-технiчна освiта 

 

Компанiя та її дочiрнi пiдприємства для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi має 

наступнi лiцензiї: 

" Лiцензiя  Iнспекцiї державного архiтектурно -будiвельного контролю у м. Києвi серiї АГ 

№ 575003 вiд 04.02.2011р. строком дiї по 09.02.2015р. на господарську дiяльнiсть, пов'язану зi 

створенням об'єктiв архiтектури. 

" Лiцензiя Державної архiтектурно -будiвельної iнспекцiї України вiд 25.02.2015р. серiї АЕ 

№639037 строком дiї по 16.02.2020р.  на господарську дiяльнiсть, пов'язану зi створенням 

об'єктiв архiтектури. 

" Лiцензiї дочiрнiх пiдприємств за видами їх дiяльностi. 

Протягом звiтного року Компанiєю та дочiрнiми пiдприємствами здiйснювалась дiяльнiсть з 

управлiння майном (здавання пiд найм вiльних площ нерухомостi виробничого призначення). 

  Стан корпоративного управлiння 

Органами управлiння Компанiї  є:  

Засновник в особi Кабiнету Мiнiстрiв України, який виконує повноваження загальних зборiв 

акцiонерiв;  

Наглядова рада;  

Правлiння;  

Ревiзiйна комiсiя. 

Наглядова рада є вищим органом Компанiї i може вирiшувати будь-якi питання її дiяльностi. До 

складу наглядової ради, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням органу, 

уповноваженого управляти корпоративними правами держави, входять сiм членiв. 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.  

Дiючий склад наглядової ради затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12. 

2011 р. N 1355. 

До компетенцiї наглядової ради Компанiї належить:  

здiйснення контролю за виконанням Компанiєю рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України;  

визначення основних напрямiв дiяльностi Компанiї, погодження рiчних фiнансових планiв i 

звiтiв про їх виконання, подання зазначених планiв i звiтiв та пропозицiй щодо визначення 

розмiру дивiдендiв та iнших матерiалiв з питань, передбачених Статутом Компанiї, на розгляд 

Кабiнету Мiнiстрiв України;  

затвердження:  

- планiв роботи правлiння, погодження рiшень правлiння Компанiї про створення за рахунок 

прибутку фондiв, призначених для фiнансування заходiв iз змiцнення матерiально-технiчної 

бази Компанiї, розвитку її науково-технiчного потенцiалу, матерiального стимулювання 

працiвникiв, вирiшення соцiальних та iнших питань;  

- положень про правлiння та ревiзiйну комiсiю Компанiї, погодження їх персонального складу;  



- рiшень правлiння про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв, затвердження їх статутiв (положень);  

- рiчних звiтiв про дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї; 

погодження рiшень правлiння про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Компанiї, 

керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;  

укладення трудового контракту з головою правлiння Компанiї, визначення умов оплати його 

працi;  

затвердження бухгалтерського балансу Компанiї;  

затвердження договорiв (угод), укладених на суму, що перевищує 20 вiдсоткiв розмiру 

статутного капiталу Компанiї;  

(абзац одинадцятий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з 

 постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2011 р. N 83) 

подання Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiй щодо пiдвищення ефективностi дiяльностi 

Компанiї та з iнших питань;  

iнiцiювання у разi потреби проведення позачергової ревiзiї та аудиту фiнансово-господарської 

дiяльностi Компанiї;  

погодження питань щодо участi Компанiї у господарських товариствах;  

контроль за виконанням головою правлiння умов трудового контракту;  

погодження кандидатур на посаду заступника голови, секретаря та членiв правлiння, керiвникiв 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;  

погодження пропозицiй щодо додаткової емiсiї акцiй Компанiї та подання їх на розгляд Кабiнету 

Мiнiстрiв України;  

обрання iз свого складу голови ради. 

(пункт 4 доповнено абзацом згiдно з постановою 

 Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2011 р. N 83) 

 За рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України на наглядову раду може покладатися виконання iнших 

функцiй.  

 Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську дiяльнiсть Компанiї.  

Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження iншiй особi.  

Персональний склад Правлiння затверджується органом, уповноваженим управляти 

корпоративними правами держави, за погодженням з наглядовою радою у складi  голови 

правлiння, його заступника, секретаря та 3 членiв правлiння.  

Голова, члени правлiння не можуть одночасно бути членами  ревiзiйної комiсiї  Компанiї.  

До компетенцiї правлiння Компанiї належить:  

-- управлiння дiяльнiстю Компанiї, органiзацiя виконання рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України i 

наглядової ради;  

-- розроблення рiчних фiнансових планiв Компанiї, бiзнес-планiв та програм її фiнансово-

господарської дiяльностi, подання рiчних фiнансових планiв на розгляд наглядової ради;  

-- розроблення та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних 

завдань Компанiї, фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств, забезпечення їх виконання;  

-- органiзацiя господарської дiяльностi, фiнансування, ведення податкового i бухгалтерського 

облiку та звiтностi Компанiї, роботи з цiнними паперами;  

-- пiдготовка пропозицiй щодо участi Компанiї в об'єднаннях пiдприємств, придбання часток 

(паїв, акцiй) iнших господарських товариств;  

-- органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi;  

-- внесення на розгляд наглядової ради рiшень про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, визначення розмiру статутного фонду дочiрнiх 

пiдприємств i механiзму його формування;  

-- призначення на посаду та звiльнення з посади за погодженням з наглядовою радою керiвникiв 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, визначення умов оплати їх працi та матерiального 

забезпечення за рахунок коштiв, що спрямовуються на оплату працi;  



-- представлення iнтересiв Компанiї у загальних зборах товариств, частками (паями, акцiями) 

яких володiє Компанiя, в межах, визначених наглядовою радою;  

-- забезпечення дотримання Компанiєю, її дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями та 

представництвами вимог законодавства  та цього Статуту;  

-- вирiшення питань добору, пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Компанiї, 

керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;  

-- розроблення i затвердження штатного розпису Компанiї, визначення розмiру посадових 

окладiв, тарифiв, ставок, форм i систем оплати працi її працiвникiв та iнших осiб, що 

залучаються до роботи в Компанiї, згiдно iз законодавством;  

-- розроблення i затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку;  

-- затвердження iнструкцiй та iнших внутрiшнiх документiв Компанiї в межах своєї компетенцiї;  

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

пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Компанiї, керiвникiв дочiрнiх 

пiдприємств;  

-- пiдготовка пропозицiй стосовно додаткової емiсiї акцiй Компанiї;  

-- здiйснення контролю за використанням майна Компанiї, переданого дочiрнiм пiдприємствам 

на правах господарського вiдання та в оренду;  

-- затвердження за погодженням з наглядовою радою порядку визначення розмiру орендної 

плати та передачi майна в оренду;  

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

статутних фондiв дочiрнiх пiдприємств, у тому числi прискореної амортизацiї;  

-- прийняття рiшень з питань змiцнення матерiально-технiчної бази Компанiї, закупiвлi нових 

технологiй, машин та механiзмiв;  

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

пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх пiдприємств;  

-- прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення 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;  

-- пiдготовка рiчних фiнансових звiтiв Компанiї для розгляду наглядовою радою з метою 

подальшого подання Кабiнетовi Мiнiстрiв України;  

-- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу та 

затвердження порядку її роботи;  

-- вирiшення iнших питань дiяльностi Компанiї, крiм тих, що належать до виключної 

компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв України, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї.  

Ревiзiйна   комiсiя  державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя 

"Укрбуд" є органом, який  здiйснює   перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi державного 

акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" (далi - Компанiя), її дочiрнiх 

пiдприємств, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна наглядовiй радi та  органу, уповноваженому Кабiнетом Мiнiстрiв 

України   управляти   корпоративними   правами держави. 

Склад ревiзiйної комiсiї затверджує орган, уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України 

управляти корпоративними правами держави, за погодженням з наглядовою радою.  

До складу ревiзiйної комiсiї входять голова та 2 члени комiсiї, один з яких є представником 

Державної фiнансової iнспекцiї України. Головою ревiзiйної комiсiї не може бути особа, яка 

постiйно або тимчасово перебуває у трудових вiдносинах з Компанiєю, її дочiрнiми 

пiдприємствами, фiлiями, представництвами i iншими вiдокремленими структурними 

пiдроздiлами. 

 

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює, перевiряє та аналiзує 

фiнансово-господарську дiяльнiсть Компанiї шляхом виконання таких функцiй: 

- перевiрка стану виконання правлiнням Компанiї, дочiрнiми пiдприємствами 



затверджених в установленому порядку фiнансових планiв;  

- перевiрка    стану виконання  правлiнням рiшень  наглядової ради в частинi питань 

фiнансово-господарської    дiяльностi    Компанiї; 

- перевiрка вiдповiдностi фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї Статуту та 

рiшенням наглядової ради; 

- перевiрка своєчасностi та повноти здiйснення розрахункiв з бюджетом; 

- перевiрка нарахування, своєчасностi та повноти виплати дивiдендiв; 

- перевiрка отримання, використання та повернення кредитiв; 

- перевiрка вiдповiдностi законодавству та статуту Компанiї використання Компанiєю та  

дочiрнiми пiдприємствами коштiв резервного та iнших фондiв, що формуються за рахунок 

прибутку Компанiї та дочiрнiх пiдприємств; 

- перевiрка порядку вiдчуження майна Компанiї законодавству, статуту та внутрiшнiм 

положенням Компанiї; 

- перевiрка бухгалтерської документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi 

Компанiї. 

- аналiз фiнансового  стану Компанiї, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

виявлення резервiв для покращення економiчного стану пiдприємств i розробка рекомендацiй 

для наглядової ради та органу, уповноваженому Кабiнетом Мiнiстрiв України управляти 

корпоративними правами держави; 

- аналiз вiдповiдностi ведення в Компанiї бухгалтерського i статистичного облiку вимогам 

законодавства; 

- подання звiтiв про результати перевiрок наглядовiй радi та надання рекомендацiй на 

пiдставi цих звiтiв; 

- надання наглядовiй радi Компанiї рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв; 

- iнiцiювання скликання позачергового засiдання наглядової ради Компанiї у разi 

виникнення загрози суттєвим iнтересам Компанiї або виявлення зловживань з боку посадових 

осiб Компанiї. 

За пiдсумками своєї роботи за фiнансовий рiк Ревiзiйна Комiсiя готує висновок, в якому 

мiститься iнформацiя про: 

1) Пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний 

перiод. 

2) Факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльностi, 

а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

Компанiя здiйснює контроль фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств Компанiї 

та її виробничих дiльниць щодо збереження власностi, рацiонального витрачання матерiальних i 

фiнансових ресурсiв, дотримання законностi господарських операцiй, недопущення порушень 

фiнансової дисциплiни i запобiгання фактам зловживань, здiйснення заходiв по попередженню, 

прогнозуванню та усуненню ризикiв для бiзнесу, який забезпечується управлiнням 

внутрiшнього аудиту. Аудиторська довiдка (акт) за результатами аудиторської перевiрки 

розглядається головою правлiння i в разi необхiдностi виноситься на розгляд правлiнню або  

наглядовiй радi  з обов'язковою участю директора та головного бухгалтера дочiрнього 

пiдприємства.  

 Основа складення консолiдованої фiнансової звiтностi 

 Концептуальна основа 

 Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). Звiтнiсть за мiжнародними стандартами ведеться з 2012 

року. 

 

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 складення фiнансової звiтностi на основнi 

принципу безперервностi є обгрунтованим з огляду на той факт, що пiсля 31 грудня 2015р. 

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. 

 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.  

  

Основнi принципи облiкової полiтики (витяг): 

2. Встановити для Компанiї (Пiдприємств) наступнi методи облiку й принципи оцiнки 

активiв i зобов'язань: 

2.1. Визнання, оцiнку й облiк основних засобiв здiйснювати вiдповiдно до П(С)БУ 7 "Основнi 

засоби". Одиницею облiку вважати окремий об'єкт основних засобiв i iнших матерiальних 

необоротних активiв.  

2.2. Основними засобами визнавати матерiальнi активи, якi утримуються пiдприємством для 

використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданню послуг, здачi в оренду iншим особам 

або для адмiнiстративних цiлей i соцiально-культурних функцiй, якi будуть використовуватися, 

як очiкується, бiльше одного року або одного операцiйного циклу. 

Визнання, оцiнку й облiк iнвестицiйної нерухомостi здiйснювати вiдповiдно до П(С)БУ 32 

"Iнвестицiйна нерухомiсть". 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.  

Визнання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних  активiв, встановлення строку 

корисного використання об'єктiв та визначення їх лiквiдацiйної вартостi здiйснюється постiйно 

дiючою технiчною комiсiєю та затверджується  керiвником.  

2.3. У складi малоцiнних необоротних активiв облiковувати об'єкти вартiстю до 2500 гривень з 

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

операцiйного циклу). 

2.4. Амортизацiя об'єктiв всiх основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом, виходячи 



зi строку корисного використання з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об'єкт основних 

засобiв став придатним для корисного використання. 

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

першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100 % їх вартостi. 

2.6. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс Компанiї (Пiдприємства) по 

первиннiй собiвартостi.  

  Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв слiд облiковувати за його собiвартiстю мiнус 

будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

2.7. Визнання, оцiнку i облiк нематерiальних активiв здiйснювати згiдно П(С)БО 8 

"Нематерiальнi активи". Одиницею облiку вважати окремий об'єкт нематерiальних активiв. 

Визнання нематерiальних  активiв, встановлення строку корисного використання  та визначення 

їх лiквiдацiйної вартостi здiйснюється постiйно дiючою технiчною комiсiєю та затверджується  

керiвником.  

До нематерiальних активiв (окрiм наведених у п.5 П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи") вiдносити  

лiцензiї, сертифiкати, надання яких призводить до очiкуваних в майбутньому економiчних 

вигод. Термiном експлуатацiї вважати строк дiї лiцензiї, сертифiкату. 

Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив слiд вiдображати за його собiвартiстю за 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд 

зменшення корисностi. 

2.8. Амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним методом.  

2.9. Переоцiнка (дооцiнка або уцiнка) балансової вартостi основних засобiв, нематерiальних 

активiв до їхньої справедливої вартостi може здiйснюватись Пiдприємством за погодженням з 

Компанiєю на пiдставi вiдповiдного наказу керiвника раз на рiк станом на 31 грудня, якщо їх 

залишкова вартiсть має суттєве вiдхилення вiд справедливої. Суттєвим вiдхиленням вважати  

10%  вiд  валюти балансу. Справедливу вартiсть зазначених активiв формувати на рiвнi вiльних 

ринкових цiн на аналогiчнi активи з урахуванням рекомендацiй, викладених у додатку до 

П(С)БО 19 "Об'єднання пiдприємств".  

Сума  дооцiнки об'єкта основних засобiв може щокварталу включатися до складу 

нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу у сумi, пропорцiйнiй 

нарахуванню амортизацiї. 

2.10. Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про зменшення корисностi активiв та її 

розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснювати згiдно П(С)БО 28 "Зменшення корисностi 

активiв".  

Незалежно вiд наявностi ознак про зменшення корисностi активiв на дату рiчного балансу 

визначається сума очiкуваного вiдшкодування нематерiальних активiв з невизначеним строком 

корисного використання i не використовуваних на дату рiчного балансу нематерiальних активiв.  

2.11. Iндексацiю балансової вартостi об'єктiв основних засобiв проводити на початок першого 

кварталу вiдповiдно iндексу iнфляцiї року, за результатами якого проводиться iндексацiя, 

виходячи з економiчних можливостей Компанiї (Пiдприємства). 

2.12. 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.  

2.13. Товарно-матерiальнi цiнностi визнавати, оцiнювати i облiковувати вiдповiдно до вимог 

П(С)БО 9 "Запаси" i "Методичних рекомендацiй з бухгалтерського облiку запасiв", 

затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10.01.2007 року №2. Одиницею запасiв 

вважати кожне найменування цiнностей. 

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

готової продукцiї здiйснювати за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв 

(ФIФО). 



2.15. Спецодяг, виданий у пiдзвiт працiвникам, облiковувати на особових картках останнiх 

протягом усього встановленого строку його використання. Списання спецодягу з пiдзвiту 

проводити вiдповiдно до встановлених Норм безкоштовної видачi засобiв iндивiдуального 

захисту та  колективного договору i здiйснювати тiльки на пiдставi актiв про його 

непридатнiсть, якi здаються в бухгалтерiю вiдповiдно до графiка документообiгу, який 

установлюється Компанiєю (Пiдприємством) . 

2.16. Бiблiотечнi фонди, крiм перiодичних видань облiковуються як iншi необоротнi матерiальнi 

активи. Одиницею облiку бiблiотечних фондiв є примiрник. 

2.17. Бiблiотечнi фонди оприбутковуються за вартiстю придбання, а тi, що надходять без 

зазначеної вартостi,  оцiнюються комiсiєю, створеною наказом керiвника Компанiї 

(Пiдприємства). 

2.18.  Амортизацiю бiблiотечних фондiв нараховувати у першому мiсяцi їх використання у 

розмiрi 100% їх вартостi, але Пiдприємство, яке оприбутковує примiрник вартiстю бiльше 2500 

грн. нараховують амортизацiю прямолiнiйним методом.  

2.19. Визнання, оцiнку й облiк дебiторської заборгованостi здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 

10 "Дебiторська заборгованiсть".  

Резерв сумнiвних боргiв формувати  на дату балансу методом застосування абсолютної суми 

сумнiвної заборгованостi, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. 

2.20. Визнання, оцiнку i облiк зобов'язань здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО  11 "Зобов'язання". 

2.21. Для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат не рiдше одного разу в 

квартал створювати забезпечення на виплату вiдпускних працiвникам Компанiї (Пiдприємства). 

2.22. Визнання й вiдображення в облiку доходiв здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 

"Дохiд", дохiд вiд виконання будiвельних контрактiв здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 

18 "Будiвельнi контракти". 

2.23. Визнання й вiдображення в облiку витрат здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 16 

"Витрати". 

Облiк витрат вести за допомогою рахункiв класу 8 "Витрати за елементами" i класу 9 "Витрати 

дiяльностi". 

2.24. У виробничу собiвартiсть продукцiї включати прямi витрати, накладнi витрати. 

2.25. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання визначати вiдповiдно 

до П(С)БО 17 "Податок на прибуток" для чого встановити перелiк постiйних та тимчасових 

рiзниць (Додаток 1). 

3. Установити для Компанiї (Пiдприємств) наступну органiзацiю бухгалтерського облiку: 

3.1.  Бухгалтерський облiк вести за Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 

зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй (Додаток 2), затвердженого 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р  № 291 за журнально-ордерною формою 

комп'ютерної обробки за допомогою прикладної програми "1С. Пiдприємство". 

3.2. Затвердити перелiк осiб, якi мають право пiдпису первiсних документiв i вiдповiдають за 

вiрогiднiсть i своєчаснiсть їх складання. Затверджений перелiк довести до всiх структурних 

пiдроздiлiв Компанiї (Пiдприємства)  

3.3. Додатково до унiфiкованих форм первiсних документiв використовувати у бухгалтерському 

облiку форми,  створених пiдприємством самостiйно (форми документiв додаються). 

3.4. Затвердити наказом  вимоги щодо документального оформлення господарських операцiй i 

надання в бухгалтерiю необхiдних документiв i даних (Додаток 3). 

3.5. Забезпечити зберiгання первiсних документiв i облiкових регiстрiв, а також бухгалтерських 

звiтiв, їх оформлення i передачу до архiву вiдповiдно до вимог законодавства. 

3.6. Iнвентаризацiю активiв i зобов'язань, вiдповiдно до Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних 

засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, документiв i 

розрахункiв, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 11 серпня 1994 року № 69,  з метою 

забезпечення вiрогiдностi даних бухгалтерського облiку i фiнансових звiтiв, проводити перед 

складанням рiчної фiнансової звiтностi та в iнших випадках,  передбачених законодавством.  



3.7. З метою контролю за збереженням готiвкових коштiв проводити  в Компанiї (Пiдприємствi)  

щоквартальнi раптовi  iнвентаризацiї каси.  

3.8. Для складання фiнансової звiтностi забезпечити бухгалтерський облiк за сегментами згiдно 

П(С)БО 29 "Фiнансова звiтнiсть за сегментами". Установити, що у дiяльностi Компанiї 

(Пiдприємств) прiоритетними є господарськi сегменти. 

3.9. 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.  

У вiдповiдностi до МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" та дiючого законодавства України, 

Компанiя складає та подає промiжну фiнансову звiтнiсть. Перiод за який складається промiжна 

фiнансова звiтнiсть та її склад визначається дiючим законодавством України. 

 У вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та дiючого законодавства України, 

Компанiя складає та подає рiчну фiнансову звiтнiсть.   

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

трансформацiї враховувати у складi: 

"Основнi засоби" рядок 031 - первiсна вартiсть - дебет рахунку 15 "Капiтальнi iнвестицiї"; 

"Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" рядок 210 - дебет рахунку 39 "Витрати майбутнiх 

перiодiв"; 

"Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) рядок 350 - кредит рахунку 425 "Фонд розвитку 

виробництва" та кредит рахунку 43 "Резервний капiтал". 

4. Встановити суттєвiсть окремих господарських операцiй та об'єктiв облiку: 

4.1. Для визначення суттєвостi окремих об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов'язань i 

власного капiталу пiдприємства, за орiєнтовний порiг суттєвостi приймається величина у 5% вiд 

пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу.  

4.2. Для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат орiєнтовним порогом  суттєвостi 

приймається величина у 2%  чистого прибутку (збитку) пiдприємства. 

4.3. При складаннi фiнансової звiтностi  визначити межу суттєвостi, яка визначається  вiд 

величини суми статей  балансу i може становити  до 1000 гривень. 

5. Встановити перелiк пов'язаних сторiн, враховуючи сутнiсть вiдносин, у вiдповiдностi до 

вимог  П(С)БО 23 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн" (Додаток 4). 

Принципи облiкової полiтики послiдовно застосовувалися до усiх перiодiв, поданих у цiй 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. 

Протягом перiоду з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. до Облiкової полiтики Компанiї були внесенi 

наступнi змiни: 

1. Вiдповiдно до наказу Компанiї вiд 01.09.2015р. №32  п.п.2.3  п.2  з 01 вересня 2015 року 

викласти в наступнiй редакцiї: "У складi малоцiнних необоротних активiв облiковувати об'єкти 

вартiстю до 6000 гривень з очiкуваним строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше 

одного року (або операцiйного циклу)". 

2. Створювати резерви по зобов'язанням, якi виникають згiдно умов контрактiв (в т.ч.  

будiвельних) 

 Основа консолiдацiї 

Дочiрнi пiдприємства 

Дочiрнi пiдприємства - це суб'єкти господарювання, що контролюються Компанiєю. Фiнансова 

звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств включається до консолiдованої фiнансової звiтностi з моменту 

фактичного початку здiйснення контролю до моменту фактичного припинення здiйснення 

контролю. Принципи облiкової полiтики дочiрнiх пiдприємств приведенi у вiдповiднiсть до 

облiкової полiтики Компанiї.  

 

Операцiї, вилученi пiд час консолiдацiї 

Залишки за розрахунками й операцiї мiж Компанiєю та дочiрнiми пiдприємствами та будь-якi 



нереалiзованi доходи та витрати за операцiями вилучаються пiд час складення консолiдованої 

фiнансової звiтностi. Нереалiзованi прибутки вiд операцiй з об'єктами iнвестицiй, що 

облiковуються за методом участi у капiталi, вилучаються за рахунок iнвестицiї у розмiрi частки 

володiння Компанiєю у капiталi об'єкта iнвестицiї. Нереалiзованi збитки вилучаються так само, 

як i нереалiзованi прибутки, але тiльки за умови вiдсутностi ознак зменшення корисностi. 

 Iноземна валюта  

Операцiї в iноземних валютах 

     Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, 

встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних 

валютах на дату звiтностi, перераховуються у гривнi за курсами обмiну, встановленими на цю 

дату. Прибутки або збитки вiд курсових рiзниць за монетарними статтями являють собою 

рiзницю мiж вартiстю, вираженою в функцiональнiй валютi на початок перiоду та вартiстю, 

вираженою в iноземнiй валютi за курсом обмiну на кiнець звiтного перiоду. 

   Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, вiдображаються у прибутку або 

збитку, за винятком рiзниць, що виникають в результатi перерахунку iнструментiв капiталу, 

наявних для продажу, якi визнаються в iншому сукупному доходi. 

 

Примiтки до Консолiдованого балансу (Звiт про фiнансовий стан  (форма1): 

 

    В структурi активiв Компанiї переважають необоротнi активи (далi - НОА) загальною 

вартiстю 175380 тис. грн., що становить 24,4%  валюти балансу. Всi необоротнi активи  

Компанiї  знаходяться в Українi. Протягом звiтного року вартiсть НОА зменшилась на 3260 тис. 

грн.  Основну частину НОА складають основнi засоби  (103228 тис грн) та iнвестицiйна 

нерухомiсть ( 60478 тис грн) загальною вартiстю 163706 тис. грн., доля яких в структурi НОА 

становить  93,3%, в тому числi нерухоме майно балансовою вартiстю  158014 тис грн, що в 

структурi НОА становить 90,1%.  

    Решту НОА становлять нематерiальнi активи, гудвiл, створений при корпоратизацiї, що 

були переданi до статутного капiталу Компанiї, вiдстроченi податковi активи та довгострокова 

дебiторська заборгованiсть. Нематерiальнi активи протягом 2015 року були поповненi на суму 

73 тис. грн. в основному програмним забезпеченням та лiцезiями, одночасно вибуло 

нематерiальних активiв на суму 44 тис. грн. Вiдповiдно до облiкової полiтики Компанiї 

амортизацiя нематерiальних активiв починає нараховуватись у мiсяцi, наступному за мiсяцем 

вводу в експлуатацiю нематерiальних активiв. Згiдно з чинним законодавством, Компанiї надано 

право користування земельними дiлянками, на яких вона здiйснює свої операцiї. 

 Згiдно iз Земельним кодексом України, Компанiя повинна була офiцiйно зареєструвати 

договори оренди земельних дiлянок до 1 сiчня 2008 року вiдповiдно до вимог законодавства 

України. Однак станом ще на 22 вересня 2005 року Конституцiйний суд України визнав 

зазначену вимогу Земельного кодексу України такою, що не вiдповiдає Конституцiї України. 

Виходячи з рiшення Конституцiйного суду України, для Компанiї не iснує граничних термiнiв 

або обмежень у часi стосовно переоформлення її прав на постiйне користування земельними 

дiлянками у договорах оренди. 

       Станом на 31.12 2015 року право постiйного користування землею оформлено на 10 iз 

25 земельних дiлянок (16,8 га), на яких розташованi об'єкти нерухомого майна; укладено 1 

договiр оренди землi; 7 земельних дiлянок перебувають у спiльному сумiсному користуваннi.   

 Основнi засоби у звiтному перiодi мають прирiст первiсної вартостi на суму  342 тис. грн. 

Протягом звiтного року надходження основних засобiв становить 606 тис.грн., вибуло основних 

засобiв на загальну суму 1152 тис. грн., в т.ч. вiдчужено  основних засобiв балансовою вартiстю 

130,4 тис. грн.,  решта  списано. Сумма переоцiнки основних засобiв 888 тис.грн. Iнвестицiйна 

нерухомiсть за 2015 рiк має зменшення первiсної вартостi на суму нарахованої амортизацiї. 

  Згiдно "Концептуальної основи фiнансової звiтностi" актив - це ресурс, котрольований 

суб'єктом господарювання в результатi минулих подiй, вiд якого очiкують надходження 



майбутнiх економiчних вигiд до суб'єкта господарювання. В звiтному роцi були виведенi з 

активiв Компанiї транспортнi засоби, що знаходяться в угонi, по яким вiдкритi кримiнальнi 

справи. Балансова вартiсть зазначених активiв 61 тис грн. була вiднесена до витрат Компанiї. 

Станом на 31.12.2015 року облiк зазначних транспортних засобiв ведеться на позабалансовому 

рахунку. 

 Протягом звiтного року вартiсть оборотних активiв зросла на 278221 тис. грн., або  в 2 

рази. В статтi "Незавершене виробництво" ( рядок 1102) облiковуються витрати дiяльностi 

Компанiї, доходи по яким планується отримати в майбутнiх звiтних перiодах (356117 тис.грн), в 

т.ч. незавершене будiвництво, яке у фiнансовiй звiтностi вiдображається в статтi "Незавершене 

виробництво" (бухгалтерський рахунок 23) i становить 348058 тис.грн. Найбiльша питома вага 

незавершеного виробництва по дочiрнiм пiдприємствам (8059 тис.грн.) приходиться на  

пiдприємства напрямку проектування та будiвництва (7768 тис.грн.), що становить 96,4%. 

Готова продукцiя  на  кiнець звiтного перiоду становить 52331 тис.грн.,  в т.ч. - будiвельна  

продукцiя   52190 тис.грн. У складi оборотних активiв протягом звiтного перiоду вiдбулось 

зменшення дебiторської заборгованостi, а саме: за продукцiю, товари, роботи, послуги (рядок 

1125) на 1314 тис. грн., що становить 15,7%, за виданими авансами - на 4231 тис.грн. , що 

становить 9,6%, в т.ч. субпiдряднi будiвельнi роботи 34450 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть 

за розрахунками з бюджетом зменшилась  на 3858 тис. грн., що становить 16,2%, та iнша 

поточна дебiторська заборгованiсть - на 331 тис.грн., або 18,5%. Прострочена  дебiторська 

заборгованiсть за 2015 рiк становить 2790тис.грн.  

Аванси, наданi постачальникам, вiдображаються за вартiстю, зазначеною у рахунках. Iншими 

оборотними активами визнаються суми податкового кредиту з ПДВ (60911 тис.грн.), щодо якого 

строк вiдшкодування згiдно норм законодавства з ПДВ не настав, в т.ч. по договорах 

фiнансування будiвництва - 58954 тис.грн. 

Загальна сума резерву сумнiвних боргiв на кiнець 2015 року становить 1590 тис. грн., в т.ч. 

нараховано протягом звiтного перiоду -  308 тис. грн., використано - 13 тис. грн.  

 

В структурi пасивiв Балансу Компанiї "Власний капiтал" має питому вагу 28,9%, протягом року 

вартiсть його зросла на 1998 тис. грн. Статутний капiтал Компанiї не змiнювався. Додатковий 

капiтал у дооцiнках за 2015 рiк змiнився i становить 3472 тис. грн. Вiн складається iз сум 

дооцiнки нематерiальних активiв - права постiйного користування земельними дiлянками, що 

належать Компанiї та сумм дооцiнки основних засобiв ( за 2015 рiк - 351 тис грн). 

Нерозподiлений прибуток в сумi 10668 тис. грн. у вiдповiдностi до вимог МСФЗ, окрiм 

накопиченого за перiод дiяльностi  Компанiї чистого прибутку, мiстить також суми, вiднесенi до 

фонду розвитку виробництва та резервного капiталу. 

Довгостроковi забезпечення в сумi 58332 тис.грн. передбаченi на виконання довгострокових 

зобовязань за будiвельними договорами.  В статтi "Цiльове фiнансування"(рядок 1525)  

вiдображенi цiльовi надходження вiд управителя фонду фiнансування будiвництва по 

фiнансуванню будiвельної дiяльностi Компанiї (61061 тис.грн.). 

Найбiльшу питому вагу у складi роздiлу "Поточнi зобов'язання i забезпечення", яка становить 

42,0%, мають  поточнi зобов'язання за одержаними авансами вартiстю 302701тис. грн.  В складi 

зазначених зобов'язань   поточнi    зобов'язання  за  одержаними  авансами  по  будiвельним 

договорам  (292657 тис.грн.) мають питому вагу 96,7%. Iншi поточнi зобов?язання  протягом 

2015 року зменшились на 3093 тис.грн., що становить 8,1%, i мiстять  суму податкових 

зобов'язань з ПДВ щодо яких строк вiдшкодування згiдно норм законодавства з ПДВ не настав 

та податкового кредиту, що становить 35195 тис.грн., в т.ч. по договарах фiнансування 

будiвництва - 28669 тис.грн. 

 Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне 

зобов'язання внаслiдок подiї, що сталася в минулому, i коли iснує ймовiрнiсть того, що для 

погашення даного зобов'язання необхiдно буде використання економiчних ресурсiв.  Оплата 

щорiчних вiдпусток та iншi виплати за невiдпрацьований час, що пiдлягають накопиченню, 



визнаються зобов'язаннями по виплатах персоналу через створення забезпечення в звiтному 

перiодi. Поточнi забезпечення залишкою вартiстю  48060 тис. грн. мiстять забезпечення на 

виплату вiдпусток працiвникам , яких у звiтному роцi було нараховано на суму 1588 тис. грн., а 

використано -1465 тис. грн., а також  забезпечення на виконання будiвельних поточних 

зобов?язань за будiвельними договорами - 45834 тис.грн.   

 

Змiни статей Консолiдованого балансу  

 

    У звiтному роцi було здiйснено коригування статей Активу Консолiдованого балансу на 

початок звiтного перiоду (рядки 1000-1002 та 1010-1012), що викликано перегрупуванням 

необоротних активiв, а саме вилученням  капiтальних iнвестицiй, повязаних з будiвництвом, зi 

складу первiсної вартостi основних засобiв до складу оборотних активiв:  незавершеного 

виробництва та готової продукцiї, що є суттєвим у розумiннi обсягiв незавершенного 

будiвництва та будiвельної продукцiї, яка передбачається для подальшого продажу. Також 

врахованi незначнi коригування, пов?язанi з помилково завищеним нарахованим зносом 

основних засобiв та нематерiальних активiв по Запорiзькому навчально - курсовому комбiнату 

на 3 тис.грн. 

    Також було здiйснено коригування статей Пасиву Консолiдованого балансу на початок 

звiтного перiоду (рядки 1125 та 1635), що викликано розподiлом довгострокових зобов'язань 

(цiльове фiнансування) на : поточнi (аванси - стр.1635) та довгостроковi (стр.1525). Це 

коригування не вплинуло на змiну валюти балансу на початок 2015 року. 

 Примiтки до Консолiдованого звiту про фiнансовi результати (форма2): 

  

 У звiтному роцi забезпечено зростанняя чистого доходу (сукупного)  вiд  реалiзацiї 

продукцiї (товарiв, робiт, послуг) на 31894 тис.грн., що становить 25,5% в порiвняннi з минулим 

роком.  

У порiвняннi з 2014 роком зросли обсяги будiвельних робiт на 29145 тис.грн., що становить 

36,3%.  

У 2015 роцi був зменшений отриманий дохiд дочiрнiми пiдприємствами напрямку проектних 

робiт та будiвництва на 2980 тис.грн., що становить 19,5%. Одночасно, вiдзначається зменшення 

iнших операцiйних доходiв у порiвняннi з  минулим роком на 4032 тис. грн., що становить 

24,0%. Причиною тому в бiльшiй мiрi стало значне зменьшення господарської дiяльностi 

дочiрнього пiдприємства "Науково - дослiдний та проектний iнститут "Донецький  

Промбудндiпроект", яке розташовано в зонi проведення АТО. 

 За пiдсумками дiяльностi у 2015 роцi в порiвняннi з минулим роком вiдзначається 

зростання майже всiх груп витрат, крiм iнших операцiйних витрат та витрат на збут, якi 

зменшенi на суму 5763 тис. грн., що становить 28,7%. В тому числi витрати на збут зменшенi на 

4016 тис.грн., або на 84,1%. Одночасно, темп зростання собiвартостi (130,3% ) є випереджаючим 

вiдносно темпу зростання чистого доходу (+4,8%), що обумовило зменшення валового прибутку 

на 245 тис. грн., що становить 1,3%, у порiвняннi з 2014 роком. Не забезпечили рiвня валового 

прибутку за 2014 рiк 4 дочiрнiх пiдприємств i компанiя "Укрбуд" (управлiння). 2 дочiрнiх 

пiдприємства: "Навчально - курсовий комбiнат "Кривбасбуд" та "Проектний iнститут 

"Приднiпровський Промбудпроект" отримали валовий збиток на загальну суму 275 тис .грн. 

Адмiнiстративнi витрати звiтного року перевищують показник 2014 року лише 121 тис.грн., що 

становить 1,0%. 

 

 Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються як iншi операцiйнi доходи або 

витрати, залежно вiд динамiки курсiв обмiну, що призводить до отримання прибуткiв чи 

понесення збиткiв. 

 Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого податкiв. 

Податок на прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли вiн 



вiдноситься до об'єднання бiзнесу або до статей, вiдображених безпосередньо у власному 

капiталi чи в iншому сукупному доходi. Поточний податок на прибуток складається з 

очiкуваного податку до сплати чи по переплатi, розрахованого на основi прибутку або збитку за 

рiк, що пiдлягає оподаткуванню з використанням ставок оподаткування, що дiють або 

превалюють на дату звiтностi та будь-яких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi 

роки. Вiдстрочений податок визнається по тимчасових рiзницях мiж балансовими сумами 

активiв та зобов'язань, що використовуються для цiлей пiдготовки фiнансової звiтностi, i 

сумами, що використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не 

розраховується по тимчасових рiзницях, що виникають вiд початкового визнання активiв або 

зобов'язань за операцiями, що не є об'єднанням бiзнесу, яке не впливає нi на облiковий, нi на 

оподатковуваний прибуток або збиток.  

Витрати з поточного податку у звiтному перiодi збiльшенi на суму вiдстроченого податку 112 

тис.грн.    

 За звiтний перiод iз 12 дочiрнiх пiдприємств не забезпечили отримання фактичного 

показника по чистому прибутку за минулий рiк 4 пiдприємства. Збитково спрацювали 4 

Пiдприємства, а саме: "Укрмонолiтспецбуд" отримав збиток в сумi  195 тис.грн., "Проектний 

iнститут "Приднiпровський Промбудпроект" - 825 тис. грн., "Проектний iнститут 

"Тернопiльський Промбудпроект" - 87 тис. грн.  та "Навчально - курсовий комбiнат 

"Кривбасбуд" - 240 тис.грн. Загальна сума збитку становить 1346 тис.грн. Консолiдований 

чистий прибуток  за пiдсумками дiяльностi Компанiї  у 2015 роцi отриманий в сумi 3178 тис.грн.  

 Чистий прибуток на одну просту акцiю склав 0,02 тис. грн. i в порiвняннi з минулим 

роком - 0,016 тис. грн. (збiльшився на 25%). 

 Сукупний дохiд у звiтному перiодi з урахуванням суми дооцiнки необоротних активiв, 

здiйсненої у 2015 роцi ( 351 тис грн), становить 3529 тис.грн. 

 Примiтки до "Консолiдованого звiту про рух грошових коштiв (за прямим 

методом)"(Форма №3-к): 

 

  Рух грошових коштiв за 2015 рiк складений за прямим методом та вiдображає основнi  

джерела формування 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 отриманi вiд 

реалiзацiї робiт, послуг, а також вiд авансiв вiд покупцiв та замовникiв,  вiд операцiйної оренди 

та iнших надхожень на загальну суму 366932 тис грн., в т.ч. вiд будiвельної дiяльностi  288342 

тис грн. (78,6%). 

В статтi "Iншi надходження" (рядок 3095) вiдображенi: вiдшкодування комунальних послуг 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 20484 тис. грн.  

В iнвестицiйнiй дiяльностi надходження забезпеченi вiд реалiзацiї необоротних активiв (рядок 

3250) на  суму  335 тис.грн.,  витрачання  на  придбання   необоротних  активiв  ( рядок 3260)   

склало   561 тис.грн., що перевищує аналогiчнi показники минулого року на 248 тис.грн. та 100 

тис.грн вiдповiно. Чистий рух грошових коштiв за результатами iнвестицiйної дiяльностi має 

вiд?ємне  значення 226 тис. грн.  

Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi забезпечений лише наявнiстю витрачання на 

сплату дивiдендiв (рядок 3355). Чистий рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi 

за 2015 рiк має вiд?ємне значення - 1531 тис.грн.  

 Залишок коштiв на початок року складає 5549 тис.грн. В цiлому чистий рух грошових 

коштiв за звiтний рiк має позитивнее значення -349 тис.грн., що сприяло зростанню загального 

залишку коштiв на кiнець року. З урахуванням впливу змiн валютних курсiв залишок коштiв на 

кiнець року становить 6527 тис.грн.  

 



Змiни статей Консолiдованого звiту про рух грошових коштiв 

 

 У звiтному перiодi вiдбулось коригування залишку коштiв на початок перiоду  01. 01. 2015р. на 

зменшення в сумi 3 тис.грн., що обумовлено виявленням бухгалтерських помилок у 2012 роцi по 

ДП "Запорiзький навчально - курсовий комбiнат : завищено сальдо по розрахунку 313 на 

пiдставi звiрки з банком. 

 

Примiтки до "Консолiдованого звiту про власний капiтал" за 2015 рiк. Форма №4-к: 

 

 У звiтному перiодi здiйснено виправлення помилок минулих звiтних перiодiв та 

врахованi iншi змiни шляхом коригування нерозподiленого прибутку на початок звiтного 

перiоду. Додатковий капiтал у дооцiнках  протягом 2015 року змiнився i. становить 3472  тис. 

грн. Складається iз сум дооцiнки нематерiальних активiв - права постiйного користування 

земельними дiлянками та сум дооцiнки основних засобiв.  

 В червнi 2015 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 2014 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 31.12.2015р. становить 10668 тис.грн. (станом на 

31.12.2014 р.- 9025 тис.грн.). 

Полiтика Компанiї передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою забезпечення 

довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також для забезпечення сталого 

розвитку господарської дiяльностi у майбутньому. Управлiнський персонал контролює як 

структуру статутного капiталу, так  i доходнiсть капiталу.  

Управлiнський персонал намагається зберiгати баланс мiж бiльш високою доходнiстю, яку 

можна досягти при вищому рiвнi позикових коштiв, i перевагами i стабiльнiстю, якi забезпечує 

стiйка позицiя капiталу. 

Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi до управлiння капiталом. 

 Станом на 31 грудня 2015 року чистi активи Компанiї у сумi 207276 тис.грн. 

перевищують зареєстрований статутний капiтал Компанiї, затверджений у Статутi в розмiрi 

193136 тис.грн. на 14140 тис.грн. 

 

Змiни статей Консолiдованого звiту про власний капiтал : 

 

У Консолiдованому звiтi про власний капiтал був скоригований залишок нерозподiленого 

прибутку на початок року: на збiльшення у зв?язку з урахуванням виправлення помилок 

минулих рокiв ( ДП "Запорiзький навчально - курсовий комбiнат", "ДП "Проектний iнститут 

"Одеський Промбудпроект") в сумi  1 тис.грн. та iнших змiн на зменшення в сумi 5 тис.грн. ( 

Компанiя "Укрбуд" (управлiння). 

 

 

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 7380 тис.грн. та об'єктами 

нерухомостi залишковою вартiстю у м. Донецьку 31562 тис.грн. та у м.Макiївка 363 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 дотримувалася всiх нормативних положень, i 

всi передбаченi законодавством податки були врахованi у фiнансовiй звiтностi та сплаченi за 

строками їх сплати. 

 

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, дочiрнi 

пiдприємства, орган управлiння корпоративними правами держави - "Українаська державна 

будiвельна корпорацiя "Укрбуд". Керiвництво Компанiї складається з Правлiння Компанiї, 

Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї. Протягом 2015 року мiж компанiєю "Укрбуд" (управлiння) 

та її дочiрнiми пiдприємствами були наступнi господарськi операцiї: 

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

дочiрнiм пiдприємствам на загальну суму - 3598 тис.грн. (без ПДВ); 

- компенсацiя компанiєю "Укрбуд" (управлiння) дочiрньому пiдприємству "Проектний   

iнститут "Приднiпровський Промбудпроект" витрат, пов'язаних з утриманням та технiчним 

обслуговуванням бази вiдпочинку в с. Пiщанка та витрат по виробничiй дiльницi, повязаних з 

оплатою комунальних послуг , на загальну суму 561 тис.грн. (без ПДВ); 

-       компенсацiя компанiєю "Укрбуд" (управлiння) дочiрньому пiдприємству "Проектний   

iнститут "Одеський Промбудпроект" витрат, по виробничiй дiльницi, повязаних з 

вiдшкодуванням  оплати комунальних послуг та утримання i технiчне обслуговування 

нерухомостi- 1149 тис.грн.; 

- компенсацiя компанiї "Укрбуд" (управлiння) дочiрнiм пiдприємством "Проектний 

iнститут "Київський Промбудпроект"  земельного податку на суму 42 тис.грн.; 

- надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги компанiєю "Укрбуд" 

(управлiння) дочiрнiм пiдприємствам   на загальну суму 1223 тис.грн.; 

- повернення безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги компанiї "Укрбуд" 

(управлiння) дочiрнiми пiдприємствами на загальну суму 232,5 тис.грн.  

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

пiдприємствах на загальну суму 329 тис.грн., а також витрати вiд участi в капiталi склали 1346 

тис.грн. 

    За 2015 рiк мiж Компанiєю та Українською державною будiвельною корпорацiєю 

"Укрбуд", як органом уповноваженим управляти корпоративними правами держави, були 

господарськi операцiї на загальну суму 26 тис.грн. (оренда та  комунальнi послуги). 

Загальна сума внутрiшньої заборгованостi в Компанiї становить 5153 тис.грн. 



Власний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження i на яких покладено 

вiдповiдальнiсть, прямо чи опосередковано, за планування, управлiння та контроль дiяльностi 

Компанiї. До управлiнського персоналу вiдносяться виконавчий орган (Правлiння),  директори 

департаментiв, а також головний бухгалтер. Управлiнському персоналу Компанiї (Правлiнню 

Компанiї) протягом 2015 року згiдно з дiючим Колективним договором виплачувались лише 

гарантованi виплати. Балансова  вартiсть позик власному управлiнському персоналу за станом 

на 31 грудня 2015 року становить 56 тис. грн. Цi позики є безпроцентними i, загалом, не 

забезпеченими заставою. 

З членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї господарських операцiй в 2015 роцi не 

вiдбувалось. 

Подiї пiсля дати балансу 

 На момент затвердження цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi подiї, якi мали 

вплинути на фiнансовий результат Компанiї i вимагати її коригування, вiдсутнi. 

 

  Голова Правлiння                                      Пойманов С.М. 

 

  Головний бухгалтер                   Куницька Н.О. 

 

 

            10 березня 2016 року 

 

 


