
Титульний аркуш 

 
28.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 1 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Алексанян А. Я. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04852585 

4. Місцезнаходження: 62418, Україна, Харківська обл., Харкiвський р-н, смт. Пiсочин, вул. 

Кiльцева, б. 41 

5. Міжміський код, телефон та факс: 057-739-08-09, 057-739-08-09 

6. Адреса електронної пошти: priemnayakdsk@gmail.com 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 21.04.2021, Затвердити рiчну iнформацiю АТ 

"КДБК" за 2019 рiк 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

www.kdsk.com.ua 28.04.2021 

(URL-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  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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 емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. 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 станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

АТ "КДБК" є приватним акцiонерним товариством, тому  iнформацiя про одержанi лiцензiї 

(дозволи) на окремi види дiяльностi, iнформацiя щодо корпоративного секретаря, iнформацiя 

про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за 

акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 

значенню пакета акцiй, iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, 

пов язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими 

стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiя про 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв,  звiт про стан об єкта нерухомостi (у разi 

емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов язань за якими здiйснюється шляхом 

передання об єкта (частини об єкта) житлового будiвництва), iнформацiя про прийняття 

рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiя про 

вчинення значних правочинiв, iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, вiдомостi про осiб,заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю,та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть,рiчна фiнансова 

звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових 



цiнних паперiв (за кожним суб єктом забезпечення окремо) не розкривається. 

Приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено 

публiчну пропозицiю, яким є АТ "КДБК", зобов язано розкритвати регулярну рiчну 

iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у п. 1 гл. 4 роздiлу III Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, яке затверджено Рiшенням Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013  № 2826, за виключенням 

вищезазначеної iнформацiї.  

Iнформацiя про рейтингове агентство не включено до вищевказаного перелiку, тому ця 

iнформацiя не розкривається. 

Штрафнi санкцiї щодо АТ "КДБК" не застосовувались. 

АТ "КДБК" не здiйснювало емiсiю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, тому iнформацiя щодо 

iнших цiнних паперiв вiдсутня. 

АТ "КДБК" не має фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.  

АТ "КДБК" не здiйснювало придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду.  

Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим 

або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалось. 

Будь-якi обмеження щодо обiгу цiних паперiв АТ "КДБК", в тому числi необхiднiсть 

отримання вiд АТ "КДБК" або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчудження таких 

цiнних паперiв, вiдсутнi. 

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

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що АТ "КДБК" не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.. 

Протягом звiтного перiоду акцiонернi та корпоративнi договори не укладались. 

Договори та iншi правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 

контроль над АТ "КДБК", вiдсутнi. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "КДБК" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 15.10.1993 

4. Територія (область) 

 Харківська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 784707 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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) 

 182 

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

 41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 

 23.61 - Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва 

 46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним 

обладнанням 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 

2) IBAN 

 UA233204780000026003212005290 

3) поточний рахунок 

 UA233204780000026003212005290 

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

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України", МФО 351618 

5) IBAN 

 UA353516180000026003000122006 

6) поточний рахунок 

 UA353516180000026003000122006 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УПРАВЛIННЯ 

МЕХАНIЗАЦIЇ I ТРАНСПОРТУ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 37532351 

4) Місцезнаходження 

 Харкiвська область, Харкiвський район, смт. Пiсочин, вул. Кiльцева, б. 41 

5) Опис  



 Форма участi - учасник. Частка АТ "КДБК" у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ I ТРАНСПОРТУ" 

складає 45%. Внесок до статутного капiталу здiйснено грошовими коштами. Права, що належать 

АТ "КДБК" стосовно управлiння створеною юридичною особою, - участь у Загальних зборах. 

 

1) Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОБIЛЬКОМУНСЕРВIС" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 34784772 

4) Місцезнаходження 

 Харкiвська область, Харкiвський район, смт. Пiсочин, вул. Квартальна, б. 5/9 

5) Опис  

 Форма участi - учасник. Частка  АТ "КДБК" у статутному капiталi ТОВ 

"Мобiлькомунсервiс" складає 99,99%. Внесок до статутного капiталу здiйснено матерiальними 

активами. Права, що належать АТ "КДБК" стосовно управлiння створеною юридичною особою, 

- участь у Загальних зборах, контроль над фiнансово-економiчною дiяльнiстю пiдприємства. 

 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 922/2419/19 Господарський суд 

Харкiвської областi 

АТ "Харкiвський 

машинобудiвний 

завод "Свiтло 

Шахтаря" 

АТ "КДБК"  Стягнути суму нарахованих 

штрафних санкцiй за неналежне 

виконання умов договору № 

ДУ-7/10 про пайову участь в 

будiвництвi багатоквартирного 

16-поверхового житлового 

будинку, а саме: неустойку в 
розмiрi: 2342756,16 грн, збитки 

в розмiрi 1301531,20 грн. 

В задоволеннi 

позову 

вiдмовлено 

повнiстю 

Опис: 

05.08.2019 р.Господарським судом Харкiвської областi було вiдкрито провадження.02.12.2019 р.Господарським судом Харкiвської областi прийнято рiшення про 

вiдмову в задоволеннi позову повнiстю.Рiшення набрало законної сили 22.04.2020 р. 

2 520/11260/18 Харкiвський 

окружний 

адмiнiстративний 

суд 

АТ "КДБК" Головне управлiння 

ДФС у Харкiвськiй 

областi 

 Скасувати податковi-

повiдомлення рiшення 

Головного управлiння ДФС у 

Харкiвськiй областi 

№00012411316 вiд 09.07.2018, 

№00012401316 вiд 09.07.2018 та 
№00012391316 вiд 09.07.2018. 

Адмiнiстративн

ий позов 

задоволено 

повнiстю 

Опис: 

28.01.2019 р.Харкiвським окружним адмiнiстративним судом адмiнiстративний позов задоволено повнiстю.Рiшення набрало законної сили 15.05.2019 р. 



XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Протягом 2019 року выдбулись наступнi змiни в органiзацiйнiй структурi в порiвняннi з 2018 

роком: 

Змiнено пiдпорядкування вiддiлу охорони працi, вiддiлу технiчного контролю, енергосилового 

цеху, ремонтно-будiвельної дiльницi, поєднано вiддiл продажiв з вiддiлом орендних вiдносин. 

 

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 АТ "КДБК" за 2019 рiк 

склала 147 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за 

сумiсництвом - 0 особи, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого 

часу (дня, тижня) - 1 особа. Фонд оплати працi за 2019 рiк  - 15274,3 тис. грн., що на 3228,6 тис. 

грн. менше, нiж у 2018 роцi. Зменшення фонду оплати працi зумовлено зменшенням обсягiв 

виконаних робiт у 2019 роцi по рiвнянню з 2018 роком. АТ "КДБК" постiйно займається 

навчанням працiвникiв пiдприємства для забезпечення необхiдного рiвня квалiфiкаiї працiвникiв 

операцiйним потребам АТ "КДБК".  

 

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 

1. Найменування об'єднання - Асоцiацiя "Регiональне будiвництво" 

Мiсцезнаходження об'єднання - 61005, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Алчевських, б. 32-Г 

Опис дiяльностi: представництво та захист iнтересiв членiв асоцiацiї в органах державної влади 

та мiсцевого самоврядування, сприяння в покращеннi iнвестицiйно-будiвельної дiяльностi, 

пiдвищення авторитету будiвельний компанiй та змiцнення зв язкiв з громадскiстю.  

АТ "КДБК" є членом Асоцiацiї. 

Термiн участi - не обмежений 

2. Найменування об'єднання - Об'єднання органiзацiй роботодавцiв Харкiвської области "Гранiт" 

Мiсцезнаходження об'єднання - 61012, м. Харкiв, вул. Коцарська, б. 2/4 

Опис дiяльностi: об'єднує органiзацiї роботодавцiв з метою представництва i захисту прав, 

економiчних, соцiальних, iнших iнтересiв органiзацiй роботодавцiв, координацiї та консолiдацiї 

дiй своїх членiв у сферi соцiально-трудових та економiчних вiдносин. 

АТ "КДБК" є членом органiзацiїї. 

Термiн участi - не обмежений 

 

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 

АТ "КДБК" разом з ТОВ "СХIД", ЖСК "БУДСОЮЗ" та Фiрмою "Т.М.М." - ТОВ здiйснює 

спiльну дiяльнiсть на будiвництво житлового будинку в м. Харкiв по вул. Зерновiй (навпроти 

ОГПО Комiнтернiвського району). 

Сума вкладу АТ "КДБК" станом на 31.12.2019 р. складала 10293,7 тис. грн.  



Спiльна дiяльнiсть спрямована на досягнення спiльної господарської мети, а саме: забудови 

земельної дiлянки, яка розташована по вул. Зерновiй (навпроти ОГПО Комiнтернiвського 

району) у м. Харковi, введення новозбудованого житлового будинку в експлуатацiю в 

установленому чинним законодавством України порядку, отримання прибутку вiд продажу 

квартир та нежитлових примiщень 

Вклад ТОВ "СХIД" - право на забудову земельної дiлянки за вищевказаною адресою. 

Вклад ЖСК "БУДСОЮЗ" - матерiальнi активи (будiвельнi матерiали, будiвельна 

технiка,обладнання i т.i.), грошовi кошти, знання на навички у сферi капiтального будiвництва. 

Вклад АТ "КДБК" - знання та навички у сферi капiтального будiвництва, грошовi кошти. 

Вклад Фiирми "Т.М.М." - ТОВ - виконання функцiй генерального пiдрядника; коригування 

проектно-кошторисної документацiї на будiвництво Об єкта; будiвельнi роботи; будiвельнi 

матерiали; вiдкоригована проектна документацiя; отримання необхiдних дозволiв та погоджень; 

трудова участь; дiлова репутацiя та зв язки; органiзацiя будiвництва; залучення покупцiв та 

iнвесторiв. 

Фiнансовий результат вiд спiльної дiяльностi буде визначено пiсля закiнчення забудови 

вищезазначеної земельної дiлянки та введення новозбудованого житлового будинку в 

експлуатацiю. Фiнансовий результат за 2019 рiк - 0,00 грн. 

 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у 2019 роцi АТ "КДБК" не отримувало. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Основнi положення облiкової полiтики 

1. Визнання доходiв та витрат  

Товариство визнає дохiд вiд реалiзацiї (виручку) або вiд передачi товарiв (робiт, послуг) 

покупцям (замовникам) у сумi винагороди, яку отримує в обмiн на такi товари (роботи, 

послуги). 

Доходи Товариства визнаються, коли iснує валове надходження економiчних вигiд за 

визначений перiод в ходi звичайної дiяльностi Товариства, у результатi чого збiльшується 

власний капiтал, не пов'язаний iз внесками засновникiв.  

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично вiдбувся перехiд вiд продавця до 

покупця значних ризикiв, переваг та контроль над активами (товар вiдвантажено або квартира 

передана чи продана за договором купiвлi-продажу та право власностi передано), та дохiд 

вiдповiдає всiм критерiям визнання у вiдповiдностi до МСФЗ 18 "Виручка по контрактам з 

клiєнтами". 

Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї у вiдповiдностi до полiтики 

Товариства не передбачено. 

У випадку надання Товариством послуг з виконання робiт вiдповiдно до укладеного договору, 

дохiд визнається на пiдставi пiдписаних актiв виконаних будiвельно-монтажних робiт, або 

визначається на пiдставi загальної вартостi договору та вiдсотку виконання. 

Вiдсотковий дохiд визнається у тому перiодi, до якого вiн вiдноситься, виходячи з принципу 

нарахування. 

Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. 

2.  Оренда     з 2019 р. дiє МСФЗ 16 "Оренда" 

Оренда класифiкується як фiнансова оренда у вiдповiдностi до МСФЗ 16 "Оренда".  

Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства по 

найменшiй вартостi або справедливiй вартостi або дiсконтованiй вартостi мiнiмальних орендних 

платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається у звiт про фiнансовий стан 



пiдприємства як зобов'язання з фiнансової оренди, з розподiленням на довгострокову та поточну 

заборгованiсть. 

Фiнансовi витрати визначаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотку.  Вiдсоток 

визначається орендодавцем у вiдповiдному договорi або як ставка можливого залучення. 

Фiнансовi витрати включаються в звiт про фiнансовi результати на протязi вiдповiдних перiодiв 

оренди. 

3. Iноземнi валюти 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є 

функцiональною валютою. 

 Господарськi операцiї, якi здiйснюються в iноземнiй валютi, при первiсному визнаннi 

вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального банку України (НБУ) на дату 

здiйснення операцiї. 

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 " Вплив змiн валютних курсiв" всi 

монетарнi статтi, якi облiковуються в iноземнiй валютi, перераховуються та вiдображаються у 

Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi.  

 Курсовi рiзницi,якi виникли при перерахунку, вiдображаються сумуючим пiдсумком у звiтi про 

фiнансовi результати того перiоду, у якому вони виникли. 

4. Витрати на позики 

Товариство при складаннi фiнансової звiтностi приймає базовий пiдхiд до облiку витрат на 

позики, вiдображений у МСБО 23 "Витрати на позики". 

Витрати на позики (вiдсотки та iншi витрати, пов'язанi з залученням коштiв) визнаються як 

витрати в тому перiодi, у якому вони були понесенi, з вiдображенням у звiтi про фiнансовi 

результати. 

5. Виплати робiтникам 

 Усi виплати робiтникам у Товариствi враховуються як поточнi вiдповiдно до МСБО 19 

"Виплати працiвникам". 

При здiйсненнi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов'язковий Єдиний соцiальний 

внесок за своїх робiтникiв у розмiрi, передбаченому дiючим законодавством України. 

Недержавне пенсiйне страхування робiтникiв до досягнення пенсiйного вiку здiйснюється за 

заявою робiтникiв, кошти перераховуються у вказанi фонди. Такi внески для Товариства є 

внесками до Пенсiйних програм з встановленими внесками, тому вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi тiльки як витрати у звiтi про фiнансовi результати. 

6. Витрати з податку на прибуток 

 Витрати з податку на прибуток визначаються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

Товариства у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток". 

 Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, 

складаються iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. 

 Поточний податок на прибуток визначається виходячи iз оподаткованого прибутку за звiтний 

перiод, визначеного у вiдповiдностi до Податкового кодексу України. 

 Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована у 

зв'язку iз наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у 

фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв та зобов'язань. Вiдстроченi 

податки на прибуток визначаються по тимчасовим рiзницям з використанням балансового 

методу облiку зобов'язань. 

 Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються по податковим ставкам, якi, як 

очiкується, будуть використанi у перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi 

зобов'язання на пiдставi податкових ставок, дiючих на звiтну дату, або про введення в дiю яких 

було достовiрно вiдомо станом на звiтну дату. 

 Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки у тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть 

того, що наявнiсть майбутнього оподаткованого прибутку надасть можливiсть реалiзувати 

вiдстроченi податковi активи, або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдстрочених 



податкових зобов'язань. 

7. Основнi засоби 

Основнi засоби АТ "КДБК" враховуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства 

вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi  засоби ". 

Основними засобами визнаються матерiальнi активи АТ "КДБК", очiкуємий строк корисного 

використання яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких перевищує  6000 грн. Цi активи 

використовуються в процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду iншим особам, для 

здiйснення адмiнiстративних та соцiальних функцiй. 

Основнi засоби АТ "КДБК" облiковуються по кожному iнвентарному об'єкту.  

Готовi до експлуатацiї об'єкти, котрi плануються до використання у складi основних засобiв, до 

моменту початку експлуатацiї, вiдносяться  до класу придбаних, але не введених в експлуатацiю 

основних засобiв. 

Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю, яка включає в себе вартiсть 

придбання та всi витрати, пов'язанi з доставкою та введенням об'єкту до експлуатацiї.  

Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим 

витратам. У момент вводу до експлуатацiї їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у 

вiдповiдностi до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв ". 

Лiквiдацiйна вартiсть - це сума грошових коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при 

його вибуттi пiсля закiнчення строку корисного використання, за вирахуванням витрат при  його 

вибуттi. У випадку, коли лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв визначити не має 

можливостi або вона не суттєва за сумою, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється. 

Строк корисного використання по групам однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається 

комiсiєю пiд час прийомки основних засобiв та затверджується Головою правлiння. Строк 

корисного використання основних засобiв переглядається щорiчно за результатами рiчної 

iнвентаризацiї. 

На пiдприємствi визначено наступнi строки корисного використання: 

 будiвлi, споруди, передавальнi пристрої 22-100 рокiв 

 машини та обладнання 8 рокiв 

 транспортнi засоби 8 рокiв 

 iнструмент, прилади, iнвентар 5-18 рокiв 

 iншi основнi засоби 2-18 рокiв 

Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих у лiзинг, встановлюється 

вiдповiдним строку дiї договору лiзингу (строк сплати лiзингових платежiв). 

Нарахування амортизацiї по кожному об'єкту основних засобiв здiйснюється  прямолiнiйним 

методом, виходячи iз строку корисного використання цих об'єктiв. Нарахування амортизацiї 

основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою вводу до експлуатацiї.   

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонт основних засобiв вiдносяться до витрат 

перiоду, у якому вони були здiйсненi. Вартiсть значних оновлень основних засобiв, якi призвели 

до подовження строку експлуатацiї, збiльшення об'єму виробництва та iнш., капiталiзується. 

Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови 

визнання матерiального активу, вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного 

об'єкту, операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компоненту.  

 

 Земельнi дiлянки, якi знаходяться у власностi пiдприємства, вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi по вартостi придбання. 

Для оцiнки вартостi основних засобiв використовується модель собiвартостi. 

У випадку, коли є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися, слiд оцiнити суму 

очiкуваного вiдшкодування такого активу та вiдобразити це у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

МСБУ 36 "Зменшення корисностi активiв ". 

Основнi засоби, якi призначенi для продажу та вiдповiдають критерiям визнання, враховуються 

у вiдповiдностi до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена 



дiяльнiсть ". 

8. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи Товариства враховуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

вiдповiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи ". 

 Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, котрi не мають матерiальної форми 

та контролюються Товариством, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства та 

використовуються протягом бiльш 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в 

адмiнiстративних цiлях або для передачi в оренду iншим особам. 

 Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за  окремими групами: 

" патенти; 

" авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); 

" лiцензiї; 

" торговi марки з урахуванням брендiв. 

Програмне забезпечення, яке є невiдокремленим та необхiдним для забезпечення роботи 

основних засобiв, враховується у складi цих об'єктiв. 

Нематерiальнi активи оцiнюються по первiснiй вартостi (собiвартостi), яка враховує вартiсть 

придбання та витрати, пов'язанi з введенням нематерiальних активiв до експлуатацiї.  

Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу складається iз всiх витрат на 

створення, виробництво та пiдготовку до експлуатацiї. Витрати на вишукування (науково-

дослiднi роботи) визнаються витратами в перiодi їх виникнення. 

Собiвартiсть нематерiального активу збiльшується на суму додаткових витрат, якщо: 

o iснує iмовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх 

економiчних вигiд, якi будуть бiльше, нiж первiсно оцiнений рiвень ефективностi; 

o цi витрати можливо достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу.  

Якщо понесенi по нематерiальному активу витрати необхiднi для пiдтримання первiсно оцiненої 

ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 

 Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом на протязi очiкуємого строку їх 

використання, але не менш 5 рокiв. Нарахування амортизацiї починається у мiсяцi, наступному 

пiсля вводу до експлуатацiї нематерiального активу. 

Очiкуємий строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх 

постановцi на облiк спецiальною комiсiєю, призначеною керiвництвом пiдприємства, виходячи 

з: 

o очiкуваного морального зносу, правових та iнших обмежень вiдносно строкiв 

використання та iнших факторiв; 

o  строкiв використання подiбних активiв, затверджених керiвництвом пiдприємства. 

На дату звiту нематерiальнi активи враховуються по моделi первiсної вартостi з урахуванням 

можливого зменшення корисностi активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 "Зменшення корисностi 

активiв". 

9. Запаси 

Облiк та вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО 2 

"Запаси". 

Запаси облiковуються за однорiдними групами: 

o сировина та матерiали; 

o запаснi частини; 

o паливо; 

o напiвфабрикати придбанi; 

o незавершене виробництво; 

o готова продукцiя; 

o товари. 

Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається iз вартостi придбання та iнших витрат, 

безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. 



Собiвартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї складається з прямих 

матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат. 

Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за 

фактичною собiвартiстю.  Для калькулювання фактичної виробничої собiвартостi продукцiї в 

Товариствi використовується попередiльний метод облiку витрат на виробництво. Особливiсть 

технологiї виробництва визначає один передiл - для виробництва бетону та (або) арматурних 

каркасiв, якi є напiвфабрикатами для послiдуючого передiлу - формування залiзобетонних 

конструкцiй.    

Товариство використовує наступнi статтi калькуляцiї виробництва залiзобетонних виробiв: 

а) основнi сировина та матерiали; 

б) допомiжнi сировина та матерiали; 

в) технологiчнi енергоресурси; 

г) заробiтна плата та нарахування на неї основного виробничого персоналу. 

Товариство використовує наступнi статтi витрат на будiвництво: 

а) матерiали (у тому числi залiзобетонi вироби, будiвельнi матерiали та iнше); 

б) вартiсть експлуатацiї машин та механiзмiв; 

в) заробiтна плата та нарахування на неї основного будiвельного персоналу. 

Товариство використовує метод ФIФО для оцiнки запасiв при їх вибуттi та передачi у 

виробництво. 

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по найменшiй iз двох оцiнок: собiвартостi або 

чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї у результатi 

звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат на продаж. 

Чиста вартiсть реалiзацiї для незавершеного виробництва та готової продукцiї на складi 

визначається за окремими найменуваннями. 

У випадку, коли чиста вартiсть реалiзацiї сировини та матерiалiв нижча собiвартостi, та цiна 

реалiзацiї готової продукцiї не змiнюється, зменшення вартостi сировини та матерiалiв не 

вiдображається. 

10. Фiнансовi iнвестицiї 

Фiнансовi iнвестицiї враховуються у вiдповiдностi до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: 

подання". В цiлях складання фiнансової звiтностi класифiкуються за категорiями: 

o призначенi для торгiвлi;  

o якi утримуються до погашення;  

o у наявностi для продажу; 

o iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. 

Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, враховуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її 

змiни на прибуток (збиток). 

 Iнвестицiї, якi мають фiксований строк погашення та утримуються до погашення, враховуються 

по амортизованiй собiвартостi. Iнвестицiї, якi не мають фiксованого строку погашення, 

враховуються по собiвартостi. 

 Iнвестицiї у наявностi для продажу, враховуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її 

змiни на власний капiтал. 

 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї враховуються за пайовим методом. 

11. Дебiторська заборгованiсть 

 Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, якi пред'являються  покупцям та iншим 

особам на отримання грошових коштiв, товарiв чи послуг. При складаннi  фiнансової звiтностi  

дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (отримання очiкується на протязi 

поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка 

не може бути вiднесена до поточної). 

 Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає 

за реалiзованi у ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари та послуги) та 

неторгова (поточна) дебiторська заборгованiсть. 



 Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю 

переданих активiв. 

 У  фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та 

вiдображається по чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської 

заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної 

заборгованостi. 

Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв 

очiкуваних кредитних збиткiв. Резерв очiкуваних кредитних збиткiв створюється з 

використанням методу класифiкацiї дебiторiв за наступними строками виникнення: 

" до 1-го мiсяця; 

" вiд 1-го до 6-ти мiсяцiв; 

" бiльше 6-ти мiсяцiв. 

Оцiночнi коефiцiєнти визначаються на пiдставi iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв з 

урахуванням факторiв присутностi об'єктивних свiдоцтв того, що Товариство не зможе стягнути 

дебiторську заборгованiсть. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть (крiм вiдстроченого податку на прибуток) 

облiковується залежно вiд виду за амортизованою або дисконтованою вартiстю. 

12. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в установах банкiв, готiвковi грошовi 

кошти у касi, грошовi документи та еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у користуваннi. 

13. Власний капiтал 

Статутний капiтал складається iз внескiв акцiонерiв. Сума перевищення справедливої вартостi 

отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки акцiонера вiдображається як емiсiйний 

дохiд. 

Товариство визнає резервний капiтал у складi власного капiталу, який був сформований у 

вiдповiдностi до Статуту  пiдприємства. 

Компанiя нараховує дивiденди акцiонерам та визнає їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки у 

тому випадку, якщо вони були об'явленi до звiтної дати включно. 

 Порядок розподiлу прибутку Товариства визначають Загальнi збори. 

14. Зобов'язання та резерви 

Облiк та визнання зобов'язань та резервiв Товариства здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО 37 

"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". 

Зобов'язання Товариства класифiкуються на довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв 

або одного виробничого циклу) та поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв або одного 

виробничого циклу). 

Довгостроковi зобов'язання (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) вiдображаються в 

залежностi вiд виду або по амортизованiй, або по дисконтованiй вартостi. 

Поточна кредиторська заборгованiсть враховується та вiдображається в Балансi по первiснiй 

вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 

Компанiя здiйснює перевiд частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу 

поточної, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини боргу 

залишається менше, нiж 365 днiв. 

Резерви визнаються, коли Товариство у результатi визнаної подiї в минулому має юридичнi або 

фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi буде необхiдний 

вiдтiк ресурсiв та яке можливо оцiнити досить надiйно. 

Резерв вiдпусток нараховується виходячи з кiлькостi днiв невикористаних вiдпусток 

рабiтниками пiдприємства станом на кiнець звiтного перiоду та у розмiрi витрат пiдприємства на 

сплату цих вiдпусток. 

Товариство визнає умовнi зобов'язання, виходячи з критерiїв визнання з урахуванням оцiнки 

ймовiрностi їх виникнення та сум погашення, отриманих вiд експертiв. 

 



 

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  

Основним видом дiяльностi пiдприємства є будiвництво житлових та нежитлових будiвель . АТ 

"КДБК" виступає генеральним пiдрядником, пiдрядником рiзних проектiв у сферi нерухомостi 

та житлового будiвництва. 

За 2019 рiк вартiсть виконаних будiвельно-монтажних робiт склала 39056,3 тис. грн.,  виконано 

цегляної кладки 1092,7 м3 та монолiту 535,6 м3. 

Об'єктами будiвництва АТ "КДБК" є житловi багатоквартирнi будинки. АТ "КДБК" в 2019 роцi  

здiйснював реалiзацiю майнових прав на квартири та нежитловi примiщення в об'єктах, якi 

будуються пiдприємством. Так, в 2019 роцi АТ "КДБК" отримало 38861,1 тис. грн. згiдно умов 

договорiв купiвлi - продажу майнових прав на квартири та нежитловi примiщення. При цьому 

середня цiна реалiзацiї 1 м2 склала 9800,00 грн. Виручка вiд виконання будiвельно-монтажних 

робiт за договором генерального пiдряду за 2018 рiк склала 8291,2 тис. грн. 

Продукцiя АТ "КДБК" є конкурентоспроможною на ринку будiвництва нерухомостi м. Харкова, 

має високу споживчу цiннiсть через затребуванiсть на ринку житла "економ-класу" i високої 

якостi споруджуваного житла, тому що пропозицiя на ринку житла "економ-класу" не 

задовольняє iснуючий попит. 

Iнвестування в будiвництво житла "економ-класу" на територiї України є досить перспективним 

й прибутковим направленням. На сьогоднiшнiй день прибутковiсть проекту житла "економ-

класу" значно перевищує показники будiвництва елiтного житла, крiм того строк окупностi 

проектiв житла "економ-класу" досить менший нiж будiвництва iншої нерухомостi. 

Сезоннiсть суттєво не впливає на реалiзацiю житла. 

Цiльовим покупцем продукцiї АТ "КДБК" є "середнiй" клас громадян, спроможних придбати 

недороге житло "економ-класу", що володiють певними заощадженнями й зацiкавлених у 

залученнi кредитних коштiв. Замовником будiвництва житлового будинку за договором 

генерального пiдряду є ОК "ЖБК "Мобiль". Залучення клiєнтiв здiйснюється шляхом здiйснення 

ряду маркетингових заходiв, що включають у себе рекламу на рiзних носiях, проведення акцiй й 

активну PR-компанiю, спрямовану на полiпшення iмiджу пiдприємства. 

АТ "КДБК" у своєї цiновiй полiтицi намагається додержуватися цiноутворення, яке б 

задовольнило середнiй клас покупця. 

АТ "КДБК" практично не має конкурентiв в сегментi реалiзацiї житла "економ-класу" на ринку 

нерухомостi. 

Основнi постачальники сировини, матерiалiв та комплектуючих: ТОВ "Вiкант", - метал, ТОВ 

"Гравiлон" - щебiнь, ТОВ "Портланд цемент" - цемент, ПП "Екiпаж" - металопластиковi вироби, 

ТОВ "Гусарiвський ГЗК" - пiсок, ТОВ "УМIТ" - надання послуг з роботи машин та механiзмiв та 



iншi, АК "Харкiвобленерго" - енергетичнi ресурси. 

Розрахунки з основними постачальниками здiйснюються за умовами договорiв, якими, в 

основному, передбачена 100 % передплата. 

Всi матерiли доступнi, тому що виробляються вiтчизняними товаровиробниками. Протягом 

звiтного перiоду цiни на основнi матерiали та енергетичнi ресурси зросли на 20-25%. 

АТ "КДБК" проводить заходи щодо запобiгання або зменшення наслiдкiв впливу операцiйних та 

фiнансових ризикiв на дiяльнiсть пiдприємства. Протягом 2019 року проводилась робота з ПАТ 

КБ "Приватбанк" та АБ "БАНК "ГРАНТ" щодо рефiнансування iснуючої заборгованостi перед 

АБ "Укргазбанк" за отриманi кредитнi кошти та оформлена пролонгацiї дiї кредитного договору, 

укладеного мiж АТ "КДБК" та АБ "Укргазбанк", з метою зменшення витрат на обслуговування 

та погашення кредиту.  Постiйно проводиться монiторинг ринку нерухомостi щодо вивчання 

рiвня цiн реалiзацiї житла з метою пiдтримання цiн реалiзацiї житла пiдприємством вiдповiдно 

ринку. Щомiсячно проводиться аналiз вiдповiдностi вартостi виконаних будiвельно-монтажних 

робiт сумам коштiв, отриманих вiд реалiзацiї житла, з метою недопущення вiдволiкання коштiв. 

Основними напрямками розвитку пiдприємства вважаються розвиток монолiтно-каркасного 

домобудiвництва, збiльшення номенклатури продукцiї  власного виробництва, зокрема, випуск 

дорожнiх плит, зiвдяки чьому АТ "КДБК" планує розширення виробництва та ринку збуту.  

Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює свою дiяльнiсть АТ "КДБК", - 

жостке конкурентне серидовище, яке зумовлено низькою купiвельною спроможнiстю 

потенцiйних покупцiв квартир з одного боку, з iншого - постiйним зростанням цiн на сировину, 

матерiали та енергоресурси. 

 

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  

За останнi 5 рокiв основнi придбання активiв пiдприємства: 

придбано  баштовий кран вартiстю 2400,0 тис. грн., модульна топочна вартiстю 200,0 тис.грн., 

екскаватор вартiстю 2072 тис. грн. 

На цей час пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його 

господарською дiяльнiстю. 

 

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 

АТ "КДБК" є власником основних засобiв, залишкова вартiсть яких станом на 31.12.2019 р. 

складає 76618 тис. грн. 

АТ "КДБК" орендує нежитловi примiщення в офiснiй будiвлi зангальною площею 459,3 м2, 

ринкова вартiсть об єкту оренди - 2576 тис. грн. 

Значнi правочини вiдносно основних засобiв пiдприємства протягом 2019 року не укладались.  

Промисловий комплекс АТ "КДБК" знаходиться на територiї площею 54 га, що є власнiстю АТ 

"КДБК", забезпечений наявнiстю транспортної iнфраструктури (залiзнична гiлка, 

втотранспортнi дороги в безпосереднiй близькостi вiд Київської траси), складськими 

примiщеннями, виробничими 

потужностями й будiвельною технiкою, що забезпечують випуск у рiк: 

залiзобетоннi вироби для будiвництва житлових будинкiв серiї 182 - 30 тис. м3; 



залiзобетоннi вироби системи "Iкар" - 6 тис. м3; 

iнших залiзобетоннi вироби (палi, фундаментнi блоки, плити паркану, дорожнi плити, iн.) - 6 

тис. 

м3; 

випуск бетону - 50 тис. м3. 

У цей час АТ "КДБК" має у своєму розпорядженнi наступнi виробничi потужностi: 

" бетонозмiшувальний цех; 

" арматурний цех; 

" цех по виробництву залiзобетонних конструкцiй; 

" iнженерно-лабораторний корпус; 

" ремонтно-механiчний цех; 

" електроцех; 

" кранову бригаду. 

Для здiйснення будiвельної дiяльностi пiдприємство має: 

" монтажнi дiльницi; 

" оздоблювальнi дiльницi; 

" сантехнiчну дiльницю; 

" електромонтажну дiльницю. 

Ступiнь використання обладнання - понад 25%. 

Мiсцезнаходження основних засобiв пiдприємства - Харкiвська область, Харкiвський район, 

смт. Пiосчин, вул. Кiльцева, 41та Харкiвська область, Дергачiвський район, смт. Солоницiвка, 

вул. Заводська, 53 

Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, вiдсутнi.  

На 2020 рiк пiдприємство не планує капiтальнебудiвництво, розширення або удосконалення 

основних засобiв. 

 

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

економічних обмежень 

Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства 

- нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiї у країнi 

- вiдсутнiсть державних програм, якi б могли забезпечити забудовника позиковими коштами на 

етапi будiвництва пiд низькi рiчнi вiдсотки; 

- вiдсутнiсть єдиної програми на рiвнi банкiв для iпотечного кредитування фiзичних осiб, якi 

потребують житла. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок коштiв, отриманих вiд реалiзацiї 

майнових прав на квартири та нежитловi примiщення, вiд виконання будiвельно-монтажних 

робiт вiдповiдно до укладених договорiв генерального пiдряду, вiд реалiзацiї виготовляємої 

продукцiї.  Враховуючи, що на теперiшнiй час ринок житла є достатньо нестабiльним, що не 

може не впливати на обсяги виконання будiвельно-монтажних робiт, утворилась недостатнiсть 

робочого капiталу для поточних потреб. Пiдприємство для стабiльної роботи займається 

пошуком довгострокових позикових коштiв. 

 

 

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

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

Станом на 31.12.2019 року вартiсть укладених АТ "КДБК", але ще не виконаних договорiв 

(контрактiв) складає 5788,2 тис. грн. Очiкуваний прибуток вiд виконання цих договорiв - 721,3 



тис. 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) 

Основними напрямками розвитку пiдприємства вважаються розвиток монолiтно-каркасного 

домобудiвництва, збiльшення номенклатури продукцiї  власного виробництва, зокрема, випуск 

дорожнiх плит. Крiм того, для полiпщення фiнансового стану пiдприємства постiйно здiйснється 

робота з фiнансовими установами з цiллю залучення коштiв для здiйснення фiнансово-

господарської дiяльностi пiдприємства з оптимальною платою за користування таким коштами. 

 

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

та розробку за звітний рік 

На теперiшнiй час пiдприємство не займається дослiдженнями та розробками. 

 

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 

Наведена вище iнформацiя є повною в частинi опису бiзнесу пiдприємства. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори Акцiонери АТ "КДБК" Акцiонери АТ "КДБК", якi мають право 
на участь у загальних зборах. 

Наглядова рада 5 осiб: 

Голова наглядової ради 
4 члена наглядової ради 

1. Голова наглядової ради - Тер-

Степанян Емiль Емiльович 
2. Член наглядової ради - Алексанян 

Армен Яшаєвич 

3. Член наглядової ради - Костикова 
Людмила Володимирiвна 

4. Член наглядової ради - Лобода Юрiй 

Євгенович 
5. Член наглядової ради - Тер-Степанян 

Емiль Шаваршович 

Правлiння 5 осiб: 

Голова правлiння 
Заступник голови правлiння 

Член правлiння з питань експлуатацiї 

основних фондiв та загальних питань 
Член правлiння з питань виробництва 

Член правлiння з фiнансово-

економiчних питань 

1. Голова правлiння - Легейда 

Олександр Петрович 
2. Заступник голови правлiння - 

Алексанян Ромео Аркадiйович 

3. Член правлiння з питань експлуатацiї 
основних фондiв та загальних питань - 

Вереiтiнов Дмитро Вiкторович 

4. Член правлiння з питань виробництва 
- Кайдалов Сергiй Миколайович 

5. Член правлiння з фiнансово-

економiчних питань - Коган Євгенiя 
Iллiвна 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова наглядової ради, 

є акцiонером 

Тер-Степанян Емiль 

Емiльович 
1982 вища 11 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС", 04852585, 
Голова наглядової ради 

27.04.2017,  3 

роки 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 344352,00 грн.  

Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. 
Загальний стаж роботи - 11 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад за останнi п ять рокiв - Член наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС",Член наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 
ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС", Голова наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС". 

Займає заступника голови наглядової ради ТОВ "ФК МЕТАЛIСТ 1925" ХАРКIВ", код ЄДРПОУ 40751891, 61001, м. Харкiв, вул. Плеханiвська, б. 
65. 

 

2 

Член наглядової ради, є 
представником 

акцiонера 

Алексанян Армен Яшаєвич 1964 вища 31 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС", 04852585, 

Член наглядової ради.  

27.04.2017, 3 

роки 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 8776,42 грн.  

Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. 

Загальний стаж роботи - 31 рiк. 
Перелiк попереднiх посад за останнi п ять рокiв - Член наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС", Член наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС". 
 



3 

Член наглядової ради, є 

представником 
акцiонера 

Костикова Людмила 

Володимирiвна 
1953 вища 49 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС", 04852585, 
Член наглядової ради.  

27.04.2017, 3 

роки 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 6000,00 грн.  
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. 

Загальний стаж роботи - 49 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад за останнi п ять рокiв - Член наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 
ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС", Член наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС". 

 

4 

Член наглядової ради, є 
акцiонером 

Лобода Юрiй Євгенович 1952 вища 45 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"КУРЯЖСЬКИЙ 
ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС", 04852585, 

Член наглядової ради.  

27.04.2017, 3 
роки 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 29796,61 грн.  

Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. 
Загальний стаж роботи - 45 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад за останнi п ять рокiв - Член наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС", Член наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 
ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС". 

Займає посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КУРЯЖ-ЦЕНТР", код ЄДРПОУ  36226378,61145, м. Харкiв, вул. 

Новгородська, б. 3 
 

5 

Член наглядової ради, є 
акцiонером 

Тер-Степанян Емiль 
Шаваршович 

1951 вища 50 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"КУРЯЖСЬКИЙ 
ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС", 04852585, 

Член наглядової ради.  

27.04.2017, 3 
роки 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 21944,44 грн.  

Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. 



Загальний стаж роботи - 50 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад за останнi п ять рокiв - Голова наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 
ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС", Голова наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС", Член наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС". 
 

6 

Голова правлiння 
Легейда Олександр 

Петрович 
1965 вища 31 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС", 04852585, 
Заступник генерального 

директора з виробництва 

19.09.2017, 3 
роки 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 262247,33 грн.  

Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. 

Загальний стаж роботи - 31 рiк. 
Перелiк попереднiх посад за останнi п ять рокiв - Заступник генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" з виробництва, Заступник генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" з виробництва. 
 

7 

Заступник голови 

правлiння 

Алексанян Ромео 

Аркадiйович 
1977 вища 20 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС", 04852585, 
Генеральний директор 

(особа, яка тимчасово 

здiйснює повноваження 
генерального директора)  

19.09.2017, 3 

роки 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 221133,58 грн.  

Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. 
Загальний стаж роботи - 20 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад за останнi п ять рокiв - Перший заступник генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС", Перший заступник генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС", генеральний директор (особа, яка тимчасово здiйснює повноваження 

генерального директора) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС". 

 



8 

Член правлiння з 

питань експлуатацiї 
основних фондiв та 

загальних питань 

Вереiтiнов Дмитро 
Вiкторович 

1965 вища 35 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС", 04852585, 
Заступник генерального 

директора з безпеки 

19.09.2017, 3 
роки 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 224491,64 грн.  

Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. 

Загальний стаж роботи - 35 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад за останнi п ять рокiв - Заступник генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" з безпеки, Заступник генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" з безпеки. 
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Член правлiння з 

питань виробництва 

Кайдалов Сергiй 

Миколайович 
1981 вища 16 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС", 04852585, 
Технiчний директор 

19.09.2017, 3 

роки 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 220631,49 грн.  
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. 

Загальний стаж роботи - 16 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад за останнi п ять рокiв - головний механiк ПУФСI з ООРА "Спортiнвест", з сiчня 2013 р. - технiчний директор 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС", технiчний директор ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС". 

 

10 

Член правлiння з 
фiнансово-економiчних 

питань 

Коган Євгенiя Iллiвна 1974 вища 23 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС", 04852585, 

Головний бухгалтер 

19.09.2017, 3 

роки 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 233412,63 грн.  

Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. 

Загальний стаж роботи - 23 роки. 



Перелiк попереднiх посад за останнi п ять рокiв - головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС", головний бухгалтер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 
ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС". 

 

11 

Головний бухгалтер Коган Євгенiя Iллiвна 1974 вища 22 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС", 04852585, 

Член правлiння з фiнансово-

економiчних питань 

22.09.2017, 

безстрково 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 233412,63 грн.  

Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. 
Загальний стаж роботи - 22 роки. 

Перелiк попереднiх посад за останнi п ять рокiв - головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС", головний бухгалтер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 
ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС", член правлiння з фiнансово-економiчних питань ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова наглядової ради, є 

акцiонером 

Тер-Степанян Емiль Емiльович 28 121 37,6281210

69 

28 117 4 

Член наглядової ради, є 
представником акцiонера 

Алексанян Армен Яшаєвич 0 0 0 0 

Член наглядової ради, є 

представником акцiонера 

Костикова Людмила Володимирiвна 0 0 0 0 

Член наглядової ради, є 

акцiонером 

Лобода Юрiй Євгенович 6 477 8,66673803 6 472 5 

Член наглядової ради, є 

акцiонером 

Тер-Степанян Емiль Шаваршович 22 418 29,9970562

26 

22 418 0 

Голова правлiння Легейда Олександр Петрович 0 0 0 0 

Заступник голови правлiння Алексанян Ромео Аркадiйович 16 0,02140926

4 

16 0 

Член правлiння з питань 
експлуатацiї основних фондiв 

та загальних питань 

Вереiтiнов Дмитро Вiкторович 1 0,00133807
9 

0 1 

Член правлiння з питань 
виробництва 

Кайдалов Сергiй Миколайович 0 0 0 0 

Член правлiння з фiнансово-

економiчних питань 

Коган Євгенiя Iллiвна 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Коган Євгенiя Iллiвна 0 0 0 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

1622 особи 100 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Основними напрямками розвитку пiдприємства вважаються розвиток монолiтно-каркасного 

домобудiвництва, збiльшення номенклатури продукцiї  власного виробництва, зокрема, випуск 

дорожнiх плит. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

Основними напрямками розвитку пiдприємства вважаються розвиток монолiтно-каркасного 

домобудiвництва, збiльшення номенклатури продукцiї  власного виробництва, зокрема, випуск 

дорожнiх плит 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

не укладались 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
операцiї хеджування не використовуються 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

АТ "КДБК" проводить заходи щодо запобiгання або зменшення наслiдкiв впливу операцiйних та 

фiнансових ризикiв на дiяльнiсть пiдприємства. Протягом 2019 року проводилась робота з ПАТ 

КБ "Приватбанк" та АБ "БАНК "ГРАНТ" щодо рефiнансування iснуючої заборгованостi перед 

АБ "Укргазбанк" за отриманi кредитнi кошти та оформлена пролонгацiї дiї кредитного договору, 

укладеного мiж АТ "КДБК" та АБ "Укргазбанк", з метою зменшення витрат на обслуговування 

та погашення кредиту. Постiйно проводиться монiторинг ринку нерухомостi щодо вивчання 

рiвня цiн реалiзацiї житла з метою пiдтримання цiн реалiзацiї житла пiдприємством вiдповiдно 



ринку. Щомiсячно проводиться аналiз вiдповiдностi вартостi виконаних будiвельно-монтажних 

робiт сумам коштiв, отриманих вiд реалiзацiї житла, з метою недопущення вiдволiкання коштiв. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

вiдсутнiй 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

- 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
вiдсутня 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
вiдсутнi 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 11.01.2019 

Кворум зборів 77,53 

Опис Перелiк питань: 
1. Про обрання лiчильної комiсiї. 

2. Про прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв. 

3. Про обрання секретаря загальних зборiв. 
4. Про надання згоди на укладення додаткової угоди №1 до договору 

генерального пiдряду мiж ОК "ЖБК "Мобiль" та АТ "КДБК" №П-107/16 вiд 

03.10.2016 р. 
5. Про припинення контрактiв з членами наглядової ради АТ "КДБК". 

6. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

членами наглядової ради АТ "КДБК", встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв 

з членами наглядової ради АТ "КДБК". 

7. Про внесення змiн до кошторису наглядової ради АТ "КДБК". 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - вiдсутнi. 

Особа, що iнiцювала проведення позачергових загальних зборiв, - вiдсутня. 

Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих 
на зборах рiшень: 

1. Обрали личiльну комiсiю. 

2. Прийняли рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв. 
3. Обрали секретаря загальних зборiв. 

4. Надали згоду на укладення додаткової угоди №1 до договору генерального 

пiдряду мiж ОК "ЖБК "Мобiль" та АТ "КДБК" №П-107/16 вiд 03.10.2016 р. 
5. Припинили контракти з членами наглядової ради АТ "КДБК". 



6. Затвердили умови цивiльно-правових договорiв, що укладенi з членами 

наглядової ради АТ "КДБК", встановили розмiр їх винагороди, обрали особу, яку 
уповноважили на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової 

ради АТ "КДБК". 

7. Внесли змiни до кошторису наглядової ради АТ "КДБК". 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 24.04.2019 

Кворум зборів 86,84 

Опис Перелiк питань: 

1. Про обрання лiчильної комiсiї. 

2. Про прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв 
3. Про обрання секретаря загальних зборiв. 

4. Про затвердження звiту наглядової ради АТ "КДБК" за 2018 рiк. 

5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння АТ"КДБК" за 
2018 рiк. 

6. Про затвердження рiчного звiту АТ "КДБК" за 2018 рiк. 

7. Про розподiл прибутку i збиткiв АТ "КДБК". 
8. Про визначення способу виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями АТ 

"КДБК" у 2020 роцi. 

9. Про затвердження кошторису наглядової ради АТ "КДБК". 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - 

вiдсутнi. 

Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих 
на зборах рiшень: 

1. Обрали личiльну комiсiю. 

2. Прийняли рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв. 
3. Обрали секретаря загальних зборiв. 

4. Затвердили звiт наглядової ради АТ "КДБК" за 2018 рiк. 

5. Затвердили звiт правлiння АТ "КДБК" за 2018 рiк. 
6. Затвердили рiчний звiт АТ "КДБК" за 2018 рiк. 

7. Розподiлили прибуток та збитки АТ "КДБК". 

8. Визначили спосiб виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями АТ "КДБК" 
у 2020 роцi. 

9. Затвердили кошторис наглядової ради АТ "КДБК". 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 23.12.2019 

Кворум зборів 86,27 

Опис Перелiк питань: 
1. Про обрання лiчильної комiсiї. 

2. Про прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв. 

3. Про обрання секретаря загальних зборiв. 
4. Про внесення змiн до кошторису наглядової ради АТ "КДБК". 

5. Про обрання аудиторської фiрми (призначення суб'єкта аудиторської 

дiяльностi) для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi АТ 
"КДБК" за перiод, що закiнчується 31 грудня 2019 року. 

6. Про внесення змiн до Статуту Товариства. 

7. Про внесення змiн до Положення про наглядову раду АТ "КДБК". 
8. Про внесення змiн до Положення про правлiння АТ "КДБК". 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - вiдсутнi. 

Особа, що iнiцювала проведення позачергових загальних зборiв, - вiдсутня. 
Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих 



на зборах рiшень: 

1. Обрали личiльну комiсiю. 
2. Прийняли рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв. 

3. Обрали секретаря загальних зборiв. 

4. Внесли змiни до кошторису наглядової ради АТ "КДБК". 
5. Обрали аудиторської фiрми (призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi) для 

надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi АТ "КДБК" за перiод, 

що закiнчується 31 грудня 2019 року. 
6. Внесли змiни до Статуту Товариства. 

7. Внесли змiни до Положення про наглядову раду АТ "КДБК". 
8. Внесли змiни до Положення про правлiння АТ "КДБК". 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту 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 виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії  X 



(ревізора) 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) 

Внесення змiн до Положень про наглядову раду та правлiння, 

обрання аудиторської фiрми (призначення суб'єкта аудиторської 

дiяльностi) для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової 

звiтностi АТ "КДБК" за перiод, що закiнчується 31 грудня 2019 

року. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган X  

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

Нi 

Інше (зазначити) Нi 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Подiбнi випадки вiдсутнi  

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

Подiбнi випадки вiдсутнi  

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Тер-Степанян 

Емiль Емiльович 

 X  

Алексанян 

Армен Яшаєвич 

 X  

Костикова 

Людмила 

Володимирiвна 

 X  

Лобода Юрiй 

Євгенович 

 X  

Тер-Степанян 

Емiль 

 X  



Шаваршович 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Так, засiдання наглядової ради проводилися. За 2019 рiк 

проведено 32 засiдання наглядової ради. 

Загальний опис прийнятих на них рiшень: 

-надано згоду на укладення додаткової угоди № 3 до договора   

№ У-184/14 вiд 30.12.2014 р. на здiйснення окремих функцiй 

замовника, включаючи технiчний нагляд за будiвництвом, з ТОВ 

"IБК "ПIВДЕНТРАНСБУД". 

-встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями, -  31 сiчня 

2019 року, порядок та строк виплати дивiдендiв за 

привiлейованими акцiями, дату виплати дивiдендiв за 

привiлейованими акцiями - 24 травня 2019 року, а також порядок 

повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 

привiлейованими акцiями. 

- затверджено план фiнансово-господарської дiяльностi ДП 

"АВТОСЕРВIС" АТ "КДБК" на 2019 рiк. 

- затверджено план фiнансово-господарської дiяльностi АТ 

"КДБК" на 2019 рiк. 

обрано суб'єктом оцiночної дiяльностi - товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "КОНСАЛТIНГОВА КОМПАНIЯ "УВЕКОН", 

визначено умови договору, що укладатиметься з ними, та 

встановлено розмiр оплати їх послуг. 

прийнято рiшення скликати черговi (рiчнi) загальнi збори 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" 24 квiтня 

2019 року та затвердити проект порядку денного цих зборiв. 

визначено дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення чергових загальних зборiв АТ 

"КДБК" - 15 березня 2019 року. 

визначено дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право 

на участь у чергових загальних зборах АТ "КДБК" -18 квiтня 

2019 року. 

затверджено повiдомлення про проведення чергових загальних 

зборiв АТ "КДБК" 24 квiтня 2019 р.  

прийнято рiшення доручити члену наглядової ради АТ "КДБК" 

Алексаняну А.Я. голосувати на чергових загальних зборах 

учасникiв ТОВ "МОБIЛЬКОМУНСЕРВIС" 27 березня 2019 року. 

надано згоду на укладення договору купiвлi-продажу 

нежитлового примiщення з фiзичними особами, 

ПIСОЧИНСЬКОЮ СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ ХАРКIВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХАРКIВСЬКОЇ ОБЛАСТI. 

прийнято рiшення доручити члену наглядової ради АТ "КДБК" 

Тер-Степаняну Е.Ш. голосувати на чергових загальних зборiв 

учасникiв ТОВ "УМIТ" 1 квiтня 2019 року. 

затверджено рiчний звiт ДП "АВТОСЕРВIС" АТ "КДБК" за 2018 

рiк та прибуток спрямувано на придбання основних засобiв. 

затверджено умови контракту з директором ДП "АВТОСЕРВIС" 

АТ "КДБК" Мартiросяном О.С. та визначено голову наглядової 

ради АТ "КДБК" Тер-Степаняна Е.Е. особою, яка пiдписуватиме 



вiд iменi АТ "КДБК" контракт з директором ДП "АВТОСЕРВIС" 

АТ "КДБК" Мартiросяном О.С. 

затверджено порядок денний чергових загальних зборiв АТ 

"КДБК" 24 квiтня 2019 року. 

затверджено форму i текст бюлетенiв для голосування на 

чергових загальних зборах АТ "КДБК" 24 квiтня 2019 року. 

обрано реєстрацiйну комiсiю на чергових загальних зборах АТ 

"КДБК" 24 квiтня 2019 року.  

сформовано тимчасову лiчильну комiсiю на чергових загальних 

зборах АТ "КДБК" 24 квiтня 2019 року. 

продано корпоративнi права засновника ДОЧIРНЬОГО 

ПIДПРИЄМСТВА "АВТОСЕРВIС" ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОФI КОНСТРАКТ" 

та уповноважено голову правлiння АТ "КДБК" Легейду 

Олександра Петровича пiдписати договiр купiвлi-продажу 

корпоративних прав засновника ДОЧIРНЬОГО 

ПIДПРИЄМСТВА "АВТОСЕРВIС" ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС". 

затверджено рiчну iнформацiю АТ "КДБК". 

прийнято рiшення взяти до вiдома звiти про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi АТ "КДБК" за пiдсумками 1-

го кварталу 2019 року, 1-го пiврiччя 2019 року, 9-ти мiсяцiв 2019 

року. 

обрано суб'єктом оцiночної дiяльностi - товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "IНЖИНIРИНГОВА КОМПАНIЯ "ПIК", 

визначено умови договору, що укладатиметься з ними, та 

встановлено розмiр оплати їх послуг. 

-передано до компетенцiї правлiння АТ "КДБК" затвердження 

Положення про вiддiл продажiв та оренди АТ "КДБК". 

прийнято рiшення вийти iз складу Української державної 

корпорацiї по транспортному будiвництву "УКРТРАНСБУД". 

прийнято рiшення доручити члену наглядової ради АТ "КДБК" 

Алексаняну А.Я. голосувати на чергових загальних зборах 

учасникiв ТОВ "МОБIЛЬКОМУНСЕРВIС" 30 вересня 2019 року. 

створено спiльно з громадянином України Тiабатбтуш Мохаммад 

Касiм М, товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Грiн Ленд 

Бiзнес", внесено до статутного капiталу товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Грiн Ленд Бiзнес" внесок майном, а саме: 

об'єкт незавершеного будiвництва "75-квартирний житловий 

будинок АТ "Харкiвелектро", розташований по вул. Орєшкова, 

83-Г у смт. Васищеве Харкiвського району Харкiвської областi, 

уповноважено члена правлiння АТ "КДБК" з фiнансово-

економiчних питань Коган Є.I. вiд iменi АТ "КДБК" взяти участь 

у зборах засновникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Грiн Ленд Бiзнес" та голосувати на цих зборах, уповноважено 

члена правлiння АТ "КДБК" з фiнансово-економiчних питань 

Коган Є.I. вiд iменi АТ "КДБК" пiдписати статут товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Грiн Ленд Бiзнес". 



продано частку АТ "КДБК" у статутному капiталi ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Грiн Ленд Бiзнес" та 

уповноважено члена правлiння АТ "КДБК" з фiнансово-

економiчних питань Коган Є.I. вiд iменi АТ "КДБК" пiдписати 

договiр купiвлi-продажу частки АТ "КДБК" у статутному 

капiталi ТОВ "Грiн Ленд Бiзнес" громадянину України 

Тiабатбтуш Мохаммад Касiм М. 

прийнято рiшення скликати позачерговi (рiчнi) загальнi збори 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" 23 грудня 

2019 року та затвердити проект порядку денного цих зборiв. 

визначено дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення позачергових загальних зборiв АТ 

"КДБК" - 18 листопада 2019 року. 

визначено дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право 

на участь у позачергових загальних зборах АТ "КДБК" -17 

грудня 2019 року. 

затверджено повiдомлення про проведення позачергових 

загальних зборiв АТ "КДБК" 23 грудня 2019 р. 

затверджено  форму i текст бюлетенiв для голосування на 

позачергових загальних зборах АТ "КДБК" 23 грудня 2019 р. 

затверджено порядок денний позачергових загальних зборiв АТ 

"КДБК" 23 грудня 2019 р. 

обрано реєстрацiйну комiсiю на позачергових загальних зборах 

АТ "КДБК" 23 грудня 2019 року. 

сформовано  тимчасову лiчильну комiсiю на позачергових 

загальних зборах АТ "КДБК" 23 грудня 2019 року. 

надано згоду на укладення договору купiвлi-продажу частини 

зовнiшньої мережi газопроводу з ТОВ "Ю Сi Рiал Iстейт". 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 
У складi наглядової ради комiтети 

не створювалися. 
 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

У складi наглядової ради комiтети не створювалися. 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 



 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

 

 

 

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 (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити) вiдсутнє  

 

Як 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) Вiдсутнє 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

1. Голова правлiння 

Легейда О.П. 

Голова правлiння зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах Товариства, реалiзовувати свої права та 

виконувати свої обов'язки сумлiнно i розумно;  

- не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи 



iнтересах третiх осiб iнформацiю, що є комерцiйною таємницею, 

та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою в результатi 

реалiзацiї прав та виконання посадових обов'язкiв; 

- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, наглядовою 

радою та правлiнням Товариства; 

- органiзовувати роботу правлiння Товариства; 

- скликати на вимогу повноважних органiв чи осiб засiдання 

правлiння Товариства, головувати на засiданнях правлiння 

Товариства; 

- органiзовувати на засiданнях правлiння Товариства ведення 

протоколу, забезпечувати зберiгання протоколу засiдань 

правлiння Товариства; 

-органiзовувати виконання перспективних планiв розвитку 

Товариства; 

- затверджувати правила внутрiшнього трудового розпорядку; 

- затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; 

- пiдписувати колективний договiр; 

- пiдписувати вiдповiднi договори з особами, що приймають на 

себе матерiальну вiдповiдальнiсть у Товариствi; 

- здiйснювати загальний контроль за органiзацiєю договiрної 

роботи та виконанням укладених Товариством договорiв; 

- здiйснювати загальний контроль за виконанням планiв 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 

- представляти Товариство пiд час розгляду справ, що стосуються 

Товариства, у органах державного контролю, органах 

адмiнiстративної юрисдикцiї та судах, подавати вiд iменi 

Товариства заяви, скарги, протести та iншi документи; 

- вживати передбаченi законом та Статутом заходи щодо подання 

та отримання документiв, здiйснення операцiй у депозитарнiй 

системi України, направлення повiдомлень акцiонерам про 

проведення Загальних зборiв, виплату дивiдендiв тощо, 

розмiщення на власнiй веб-сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет 

iнформацiї, розкриття рiчної та особливої iнформацiї Товариства; 

- забезпечувати дотримання вимог закону i Статуту Товариства 

щодо вчинення значних правочинiв та правочинiв iз 

заiнтересованiстю. 

 

 

2.Заступник голови 

правлiння Алексанян Р.А. 

Заступник голови правлiння зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах Товариства, реалiзовувати свої права та 

виконувати свої обов'язки сумлiнно i розумно; 

- утримуватися вiд вчинення дiй, якi можуть призвести до 

виникнення конфлiкту мiж iнтересами члена правлiння i 

iнтересами Товариства; 

- не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи 

iнтересах третiх осiб iнформацiю, що є комерцiйною таємницею, 

та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою в результатi 

реалiзацiї прав та виконання посадових обов'язкiв; 

- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, наглядовою 

радою та правлiнням Товариства; 

 брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 



- на пiдставi вiдповiдної довiреностi та в межах наданих нею 

повноважень представляти iнтереси Товариства в пiдприємствах, 

установах, органiзацiях незалежно вiд їх форм власностi та 

пiдпорядкованостi, а також пiдписувати договори та вчиняти 

iншi правочини; 

- забезпечувати дотримання вимог закону i Статуту Товариства 

щодо вчинення значних правочинiв та правочинiв iз 

заiнтересованiстю; 

- брати участь у розробцi планiв господарсько-фiнансової 

дiяльностi та бюджетiв Товариства; 

- органiзовувати розробку перспективних планiв розвитку 

Товариства; 

- забезпечувати органiзацiю та виконання заходiв щодо iмiджевої 

реклами пiдприємства; 

- здiйснювати пошук i формування портфеля замовлень 

Товариства на будiвництво, реконструкцiю, виконання проектних 

та iнших робiт iз залученням ефективних iнвестицiйних програм; 

- забезпечувати конкурентоспроможнiсть i ефективнiсть 

економiчної полiтики Товариства щодо реалiзацiї нерухомостi, 

оренди майна, отримання фiнансового результату як рiзницi мiж 

цiною реалiзацiї та витратами на будiвництво; 

- здiйснювати контроль за пiдготовкою та виконанням договорiв, 

пов'язаних з реалiзацiєю нерухомого майна та майнових прав на 

нерухоме майно, рекламно-маркетинговою дiяльнiстю, орендою 

майна, договорiв на здiйснення авторського та технiчного 

нагляду за будiвництвом, виготовлення проектно-кошторисної 

документацiї; 

- здiйснювати контроль за своєчаснiстю розрахункiв з 

контрагентами вiдповiдно до укладених за напрямком дiяльностi 

договорiв з метою зменшення дебiторсько-кредиторської 

заборгованостi; 

- здiйснювати пошук земельних дiлянок пiд будiвництво, 

забезпечувати виконання заходiв щодо землевiдведення, купiвлi, 

отримання в оренду земельних дiлянок; 

- органiзовувати проектування будiвництва об'єктiв, 

виготовлення проектно-кошторисної документацiї для 

будiвництва, отримання технiчних умов на будiвництво, їх 

оптимiзацiю та виконання; 

- органiзовувати отримання дозвiльних документiв на проведення 

пiдготовчих та будiвельних робiт; 

- органiзовувати здiйснення технiчного i авторського нагляду за 

будiвництвом; 

- органiзовувати отримання документiв (декларацiй, 

сертифiкатiв), що пiдтверджують здачу об'єктiв будiвництва в 

експлуатацiю; 

- здiйснювати контроль за виконанням графiкiв будiвельно-

монтажних робiт та здачею - прийманням виконаних будiвельно-

монтажних робiт на об'єктах власного будiвництва; 

- органiзовувати передачу iнженерних мереж об'єктiв 

будiвництва на баланс експлуатуючих пiдприємств та до 

комунальної власностi; 



- органiзовувати купiвлi-продажу нерухомостi та майнових прав 

на нерухомiсть, земельних дiлянок, оренди майна з метою 

забезпечення Товариства фiнансовими ресурсами i отримання 

прибутку. 

3.Член правлiння з питань 

експлуатацiї основних 

фондiв та загальних 

питань Вереiтнiов Д.В. 

Член правлiння з питань експлуатацiї основних фондiв та 

загальних питань зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах Товариства, реалiзовувати свої права та 

виконувати свої обов'язки сумлiнно i розумно; 

- утримуватися вiд вчинення дiй, якi можуть призвести до 

виникнення конфлiкту мiж iнтересами члена правлiння i 

iнтересами Товариства; 

- не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи 

iнтересах третiх осiб iнформацiю, що є комерцiйною таємницею, 

та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою в результатi 

реалiзацiї прав та виконання посадових обов'язкiв; 

- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, наглядовою 

радою та правлiнням Товариства; 

- брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 

- на пiдставi вiдповiдної довiреностi та в межах наданих нею 

повноважень представляти iнтереси Товариства в пiдприємствах, 

установах, органiзацiях незалежно вiд їх форм власностi та 

пiдпорядкованостi, а також пiдписувати договори та вчиняти 

iншi правочини; 

- забезпечувати дотримання вимог закону i Статуту Товариства 

щодо вчинення значних правочинiв та правочинiв iз 

заiнтересованiстю; 

- брати участь у розробцi планiв фiнансової дiяльностi i бюджетiв 

Товариства, контролювати їх виконання; 

- здiйснювати контроль за пiдготовкою та виконанням договорiв, 

пов'язаних з архiвуванням документацiї, охороною територiї та 

майна Товариства, встановленням та обслуговуванням технiчних 

засобiв охорони, комп'ютерних мереж, автоматизацiєю процесiв 

управлiння, забезпеченням доступу до iнформацiйних мереж; 

- здiйснювати контроль за своєчаснiстю розрахункiв з 

контрагентами вiдповiдно до укладених за напрямком дiяльностi 

договорiв з метою зменшення дебiторсько-кредиторської 

заборгованостi; 

- органiзовувати проведення iнвентаризацiї основних засобiв, 

капiтальних вкладень i матерiальних цiнностей пiдприємства; 

- вживати заходи щодо забезпечення збереження майна 

пiдприємства, охорони об'єктiв та будiвельних майданчикiв; 

- забезпечувати проведення технiчних оглядiв та опосвiдчень 

будiвель та споруд пiдприємства, вживати заходи щодо їх 

пiдтримання в належному станi; 

- здiйснювати розробку стратегiї забезпечення економiчної 

безпеки Товариства, її впровадження та удосконалення, збiр i 

аналiз iнформацiї про зовнiшнi та внутрiшнi загрози Товариству, 

в тому числi його фiнансовим, матерiальним, iнформацiйним i 

кадровим ресурсам; 

- здiйснювати розробку та виконання антикорупцiйної програми 

Товариства; 



- забезпечувати виявлення та попередження протиправної 

дiяльностi працiвникiв, що загрожує безпецi або iмiджу 

Товариства, виявлення та усунення негативних впливiв на 

Товариство з боку недобросовiсних конкурентiв та iнших осiб; 

- забезпечувати збiр i аналiз iнформацiї щодо iмiджу та дiлової 

репутацiї Товариства, розробку заходiв щодо покращення 

iнвестицiйного клiмату; 

- вживати заходи щодо забезпечення iнформацiйної безпеки 

Товариства, розробки програм та заходiв автоматизацiї процесiв 

управлiння на пiдприємствi; 

- органiзовувати архiвну справу на пiдприємствi; 

- органiзовувати медичне обслуговування працiвникiв, 

здiйснювати контроль за дiяльнiстю амбулаторiї; 

- органiзовувати харчування працiвникiв, здiйснювати контроль 

за дiяльнiстю їдальнi. 

 

4.Член правлiння з питань 

виробництва Кайдалов 

С.М. 

Член правлiння з питань виробництва зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах Товариства, реалiзовувати свої права та 

виконувати свої обов'язки сумлiнно i розумно; 

- утримуватися вiд вчинення дiй, якi можуть призвести до 

виникнення конфлiкту мiж iнтересами члена правлiння i 

iнтересами Товариства; 

- не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи 

iнтересах третiх осiб iнформацiю, що є комерцiйною таємницею, 

та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою в результатi 

реалiзацiї прав та виконання посадових обов'язкiв; 

- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, наглядовою 

радою та правлiнням Товариства; 

- брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 

- на пiдставi вiдповiдної довiреностi та в межах наданих нею 

повноважень представляти iнтереси Товариства в пiдприємствах, 

установах, органiзацiях незалежно вiд їх форм власностi та 

пiдпорядкованостi, а також пiдписувати договори та вчиняти 

iншi правочини; 

- забезпечувати дотримання вимог закону i Статуту Товариства 

щодо вчинення значних правочинiв та правочинiв iз 

заiнтересованiстю; 

- брати участь у розробцi планiв господарсько-фiнансової 

дiяльностi та бюджетiв Товариства, контролювати їх виконання; 

- здiйснювати планування поточної виробничої дiяльностi на 

пiдставi затверджених Наглядовою радою рiчних планiв 

господарсько-фiнансової дiяльностi; 

- забезпечувати надходження до бюджету Товариства вiд 

пiдрядних та генпiдрядних договорiв, реалiзацiї продукцiї 

промислового виробництва, технiки та обладнання, залишкiв 

складських запасiв, сировини та брухту, спiльного використання 

iнженерних мереж; 

- забезпечувати дотримання запланованих показникiв 

собiвартостi будiвництва та виробництва; 

- вживати заходи, спрямованi на зниження витрат з придбання i 

використання матерiалiв, послуг, енергетичних ресурсiв; 



- органiзовувати продаж товарної продукцiї промислового 

виробництва, технiки та обладнання, що не використовується у 

виробничiй дiяльностi, залишкiв складських запасiв, сировини та 

брухту; 

- здiйснювати контроль за пiдготовкою та виконанням договорiв, 

пов'язаних з будiвельно-виробничою дiяльнiстю, ремонтом та 

експлуатацiєю основних фондiв Товариства, постачанням та 

транспортуванням енергоресурсiв, спiльним використанням 

iнженерних мереж, реалiзацiєю промислової продукцiї; 

- здiйснювати контроль за своєчаснiстю розрахункiв з 

контрагентами вiдповiдно до укладених за напрямком дiяльностi 

договорiв з метою зменшення дебiторсько-кредиторської 

заборгованостi; 

- здiйснювати контроль за своєчаснiстю i повнотою забезпечення 

будiвельного i промислового комплексiв усiма видами 

матерiалiв, енергоносiїв, машинами та механiзмами з метою 

органiзацiї безперебiйного режиму роботи; 

- здiйснювати контроль за веденням виконавчої документацiї на 

об'єктах будiвництва; 

- органiзовувати проведення лiцензування, сертифiкацiї, 

паспортизацiї видiв дiяльностi i продукцiї пiдприємства i 

виробничих потужностей, отримання технiчних умов на 

продукцiю, що випускається, ведення документацiї на 

продукцiю, що випускається; 

- забезпечувати ефективне використання виробничих будiвель, 

споруд, машин i механiзмiв, устаткування i обладнання, 

iнженерних мереж, передачу в оренду основних засобiв, якi 

тимчасово не використовуються; 

- вживати заходи щодо пiдвищення енергоефективностi 

промислової дiяльностi пiдприємства; 

- органiзовувати проведення технiчних оглядiв, опосвiдчень, 

паспортизацiї технiки, засобiв механiзацiї та iнших виробничих 

потужностей пiдприємства; 

- вживати заходи щодо рацiонального та ощадливого витрачання 

енергоресурсiв на пiдприємствi; 

- здiйснювати контроль за якiстю продукцiї, що випускається, 

виконуваних будiвельно-монтажних робiт, вiдповiднiстю їх 

державним будiвельним нормам i правилам; 

- забезпечувати розробку i виконання планiв технiчного розвитку 

пiдприємства; 

- здiйснювати контроль за дотриманням норм i правил з охорони 

працi, технiки безпеки, безпеки руху, пожежної безпеки, 

виробничої санiтарiї, законодавства з охорони навколишнього 

середовища, вимог органiв державного нагляду та контролю; 

- здiйснювати контроль за виконанням договорiв пiдряду 

(генерального пiдряду) дотриманням завдань i графiкiв 

будiвельно-монтажних робiт на об'єктах, розрахунками за 

договорами пiдряду (генерального пiдряду), пiдписання актiв 

виконаних будiвельно-монтажних робiт та довiдок про вартiсть 

виконаних будiвельно-монтажних робiт; 

- здiйснювати контроль за дотриманням дiючих технологiй 



промислової дiяльностi Товариства, впровадження нових 

технологiй. 

5.Член правлiння з 

фiнансово-економiчних 

питань Коган Є.I. 

лен правлiння з фiнансово-економiчних питань зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах Товариства, реалiзовувати свої права та 

виконувати свої обов'язки сумлiнно i розумно; 

- утримуватися вiд вчинення дiй, якi можуть призвести до 

виникнення конфлiкту мiж iнтересами члена правлiння i 

iнтересами Товариства; 

- не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи 

iнтересах третiх осiб iнформацiю, що є комерцiйною таємницею, 

та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою в результатi 

реалiзацiї прав та виконання посадових обов'язкiв; 

- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, наглядовою 

радою та правлiнням Товариства; 

- брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 

- на пiдставi вiдповiдної довiреностi та в межах наданих нею 

повноважень представляти iнтереси Товариства в пiдприємствах, 

установах, органiзацiях незалежно вiд їх форм власностi та 

пiдпорядкованостi, а також пiдписувати договори та вчиняти 

iншi правочини; 

- забезпечувати дотримання вимог закону i Статуту Товариства 

щодо вчинення значних правочинiв та правочинiв iз 

заiнтересованiстю; 

- забезпечувати органiзацiю ведення бухгалтерського та 

податкового облiку Товариства, контроль подання фiнансової, 

податкової та статистичної звiтностi Товариства, її достовiрностi, 

дотримання касової дисциплiни, оперативно-виробниче 

планування, контроль правильностi i своєчасностi нарахування 

платежiв до бюджету i позабюджетних фондiв, виплат заробiтної 

плати працiвникам Товариства, облiку доходiв i витрат, 

оборотних коштiв; 

- здiйснювати контроль за своєчаснiстю розрахункiв з 

постачальниками, пiдрядниками та iншими пiдприємствами з 

метою зменшення дебiторсько-кредиторської заборгованостi; 

- вживати заходи щодо мiнiмiзацiї податкового навантаження; 

- забезпечувати ефективнiсть фiнансової та економiчної полiтики 

Товариства з метою отримання прибутку; 

- забезпечувати економiчну обгрунтованiсть цiнової полiтики для 

забезпечення встановленого рiвня загальної собiвартостi i 

отримання фiнансового результату; 

- брати участь у розробцi планiв фiнансової дiяльностi i бюджетiв 

Товариства, контролювати їх виконання; 

- забезпечувати здiйснення фiнансово-економiчної дiяльностi 

пiдприємства в усiх напрямках, в тому числi з питань 

економiчного планування та цiноутворення; 

- здiйснювати розрахунок необхiдних фiнансових ресурсiв, 

визначення потреби пiдприємства в усiх видах позикових коштiв 

та їх отримання; 

- забезпечувати пiдписання договорiв на вiдкриття кредитних 

лiнiй, отримання iнвестицiй для здiйснення виробничої та 

комерцiйної дiяльностi; 



- забезпечувати проведення аналiтичної роботи, пов'язаної з 

виявленням взаємозв'язку i взаємозалежностi рiзних економiчних 

показникiв, визначенням їх оптимальних значень (економiчної 

ефективностi, фiнансової стабiльностi результатiв дiяльностi 

пiдприємства) та забезпечення їх виконання; 

- забезпечувати оформлення у встановленi термiни фiнансово-

розрахункових i банкiвських операцiй; 

- вживати заходи щодо вдосконалення органiзацiї працi та 

управлiння, форм i систем заробiтної плати i матерiального 

стимулювання; 

- здiйснювати загальний контроль за проведенням договiрної 

роботи та виконанням укладених Товариством договорiв з метою 

недопущення фiнансових санкцiй, економного i рацiонального 

використання матерiальних, енергетичних i фiнансових ресурсiв. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

За 2019 рiк проведено 27 засiдань правлiння. Згiдно зi Статутом 

АТ "КДБК" рiшення правлiння приймаються на засiданнях. 

Засiдання Правлiння скликаються: за iнiцiативою голови 

Правлiння, на вимогу голови або члена Наглядової ради, на 

вимогу члена правлiння, на вимогу аудитора Товариства. Кожен 

член правлiння має один голос. Рiшення правлiння приймаються 

простою бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi присутнiх 

членiв правлiння. При рiвнiй кiлькостi голосiв "за" i "проти" 

приймається рiшення, за яке проголосував голова правлiння. 

Загальний опис прийнятих на них рiшень: 

-    запропонувати наглядовiй радi АТ "КДБК" встановити дату 

виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями у 2019 роцi - 24 

травня 2019 року; 

прийняти план фiнансово-господарської дiяльностi АТ "КДБК" 

на 2019 рiк без заходiв щодо покриття дефiциту бюджету та 

направити його на затвердження наглядовiй радi, в термiн до 

28.01.19 вiдпрацювати заходи щодо покриття дефiциту бюджету 

та оптимiзацiї фiнансово-господарської дiяльностi; 

внести змiни до органiзацiйної структури АТ "КДБК"; 

затвердити штатний розклад керiвникiв, працiвникiв, фахiвцiв та 

службовцiв АТ "КДБК", внести змiни до нього; 

затвердити штатний розклад робочих, внести змiни до нього; 

затвердити прайс - листи щодо реалiзацiї майнових прав на 

квартири та нежитловi примiщення; 

щодо затвердження щомiсячних бюджетiв АТ "КДБК" та 

внесення до них змiн; 

прийняти та направити на розгляд наглядовiй радi першочерговi 

заходи щодо покриття дефiциту бюджету; 

затвердити прайс - лист вартостi реалiзацiї нежитлових 

примiщень у житловому будинку №5/9 по вул. Квартальнiй у смт 

Пiсочин; 

направити звiт правлiння АТ "КДБК" за 2018 рiк на розгляд 

наглядовiй радi АТ "КДБК"; 

направити рiчний звiт АТ "КДБК" за 2018 рiк на розгляд 

наглядовiй радi АТ "КДБК"; 

укласти з АБ "Укргазбанк" додаткову угоду №3 до додаткового 



договору №1 вiд 03.08.2017р. до генерального кредитного 

договора №0064/07/2017/0270 вiд 02.08.2017р. Уповноважити 

голову правлiння Легейду О.П. на пiдписання вiд iменi АТ 

"КДБК" додаткової угоди №3 до додаткового договору №1 вiд 

03.08.2017р. до генерального кредитного договора 

№0064/07/2017/0270 вiд 02.08.2017р. з АБ "Укргазбанк"; 

укласти з АБ "Укргазбанк" додаткову угоду №13 до генерального 

кредитного договора №0064/07/2017/0270 вiд 02.08.2017р. 

Уповноважити голову правлiння Легейду О.П. на пiдписання вiд 

iменi АТ "КДБК" додаткової угоди №13 до генерального 

кредитного договора №0064/07/2017/0270 вiд 02.08.2017р. з АБ 

"Укргазбанк"; 

затвердити Регламент роботи правлiння АТ "КДБК"; 

укласти договiр купiвлi-продажу майнових прав на нежитловi 

примiщення 1 - 5 поверхiв у будiвлi центру побутового 

обслуговування населення по вул. Зерновiй з ТОВ "ТПК "Омега-

Автопоставка". Уповноважити голову правлiння Легейду О.П. на 

пiдписання вiд iменi АТ "КДБК" договору купiвлi-продажу 

майнових прав на нежитловi примiщення 1 - 5 поверхiв у будiвлi 

центру побутового обслуговування населення по вул. Зерновiй з 

ТОВ "ТПК "Омега-Автопоставка"; 

звернутися до наглядової ради АТ "КДБК" з пропозицiєю 

прийняти рiшення про передачу для затвердження правлiнню АТ 

"КДБК" Положення про оплату працi АТ "КДБК", Положення 

про промисловий комплекс АТ "КДБК", Положення про 

департамент виробництва АТ "КДБК", Положення про вiддiл 

технiчного контролю АТ "КДБК", Положення про фiнансово-

економiчний вiддiл АТ "КДБК", Положення про вiддiл 

енергозбуту АТ "КДБК", Положення про вiддiл продажiв та 

оренди АТ "КДБК"; 

затвердити прайс - лист базового розмiру орендної плати за 1 кв. 

м нежитлових примiщень їдальнi на 2-му поверсi АПК; 

затвердити Положення про оплату працi АТ "КДБК"; 

затвердити Положення про вiддiл продажiв та оренди АТ 

"КДБК", Положення про фiнансово-економiчний вiддiл АТ 

"КДБК" у новiй редакцiї, Положення про вiддiл технiчного 

контролю промислового комплексу АТ "КДБК" у новiй редакцiї; 

направити на доопрацювання Положення про промисловий 

комплекс АТ "КДБК", Положення про департамент виробництва 

АТ "КДБК"; 

укласти з ТОВ "Увекон" договiр на проведення незалежної 

оцiнки майнових прав на квартири у житловому будинку по вул. 

Кушнарьова Є.П., 3А; встановити розмiр оплати послуг 

оцiнювача у сумi 30 000,00 грн. з урахуванням ПДВ; 

уповноважити члена правлiння з фiнансово-економiчних питань 

Коган Є.I. на пiдписання вiд iменi АТ "КДБК" договору на 

проведення незалежної оцiнки майнових прав на квартири у 

житловому будинку по вул. Кушнарьова Є.П., 3А з ТОВ 

"Увекон"; 

рекомендувати наглядовiй радi включити до порядка денного 

загальних зборiв АТ "КДБК" питання щодо обрання суб'єкту 



аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового 

аудиту фiнансової звiтностi АТ "КДБК" за перiод, що 

закiнчується 31 грудня 2019 року, та визначити аудитором 

аудиторську фiрму "Ангор", Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю; 

затвердити прайс - лист щодо реалiзацiї квартир №№181, 182 у 

житловому будинку №11 по вул. Набережнiй у смт Пiсочин; 

заборонити порiзку металоконструкцiй та обладнання на 

територiї АТ "КДБК" та вивiз металобрухту з територiї 

пiдприємства; iнвентаризацiйнiй комiсiї визначити належнiсть 

обладнання, що знаходиться на територiї, яку орендує ТОВ 

"Фiрма "Будiвельник ДБК" у строк до 13.12.2019 р.; протокол 

огляду з наведенням iнформацiї щодо власникiв обладнання 

надати правлiнню АТ "КДБК";   

начальнику юридичного вiддiлу надати висновок стосовно 

документального оформлення отриманої вiд ТОВ "Ю Сi Рiал 

Iстейт" пропозицiї, ризикiв АТ "КДБК" в частинi оформлення 

договору купiвлi - продажу частини зовнiшньої мережi 

газопроводу; пiсля узгодження усiх умов договору купiвлi - 

продажу частини зовнiшньої мережi газопроводу проект 

договору надати до наглядової ради для прийняття вiдповiдного 

рiшення; 

затвердити прайс - лист базового розмiру орендної плати за 1 

кв.м. на 2020 рiк 

 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Окремого документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та 

управлiння ризиками в товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi 

внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи: 

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

3) аудит, контроль (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, 

перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, 

опитування персоналу, пiдтвердження i простежування тощо). 

В Товариствi не створена Служба внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. 

Управлiнський персонал приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та 

досвiд, застосовуючи наявнi ресурси.  

Органами внутрiшнього контролю АТ "КДБК"  є Наглядова рада та правлiння. 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 



останніх трьох років?  0 

 

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 належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
ні ні ні так 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

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)  ні 

 

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 порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) iншi документи вiдсутнi  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 



 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) вiдсутнє 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 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 та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) Ревiзiйна комiсiя не створена  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Тер-Степанян Емiль Емiльович 3024616432 37,628121069 

2 Тер-Степанян Емiль Шаваршович 1874007352 29,997056226 

3 Тер-Степанян Олена Миколаївна 2010622580 0,001338079 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 



 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

74 734 8 626 П.10 Прикiнцевих положень до 

Закону України "Про депозитарну 

систему України"  

11.10.2013 

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
- рiшення щодо обрання та припинення повноважень членiв наглядової ради приймають 

Загальнi збори товариства, обрання членiв наглядової ради здiйснюється кумулятивним 

голосуванням, припинення повноважень - простою бiльшiстю голосiв. Крiм того, припинення 

повноважень членiв наглядової ради здiйснюється без рiшення загальних зборiв у випадку 

замiни акцiонером (групою акцiонерiв) свого представника, а також у випадках, передбачених 

ч.1 ст.57 ЗУ "Про акцiонернi товариства" 

 

 - рiшення про обрання та припинення повноважень голови наглядової ради приймаються 

наглядовою радою товариства простою бiльшiстю голосiв. 

 

 - рiшення щодо обрання та припинення повноважень голови та членiв виконавчого органу - 

правлiння приймає Наглядова рада товариства простою бiльшiстю голосiв. 

 

Компенсацiї виплачуються вiдповiдно до трудового законодавства. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження Голови наглядової ради: 

 

має право: 

 

 

 

- Брати участь у засiданнях Наглядової ради з правом вирiшального голосу з усiх питань; 

 

- Вносити пропозицiї щодо включення питань до порядку денного засiдань Наглядової ради, 

готувати матерiали (проекти рiшень) з питань порядку денного засiдань наглядової ради; 

 

- Знайомитись з протоколами засiдань Наглядової ради; 

 

- Отримувати iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для здiйснення повноважень; 

 

-Брати участь у засiданнях правлiння, вимагати скликання засiдання правлiння, включення 

питань до порядку денного. 

 

 

 

обов'язки: 

 

- Дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки сумлiнно i 

розумно; 

 



- Не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи iнтересах третiх осiб iнформацiю, 

що є комерцiйною таємницею, та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою в результатi 

здiйснення прав та виконання посадових обов'язкiв; 

 

- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 

 

- Брати участь у засiданнях наглядової ради; 

 

- За рiшенням Наглядової ради здiйснювати представництво Товариства у об'єднаннях 

пiдприємств (асоцiацiях, концернах, консорцiумах та iн.), промислово-фiнансових групах, iнших 

юридичних особах, в яких Товариство є засновником (учасником). 

 

Голова Наглядової ради: 

 

- Органiзовує роботу Наглядової ради; 

 

- Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;  

 

- Органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв засiдань 

Наглядової ради; 

 

- Вiдкриває Загальнi збори, головує на них, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв. У 

разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень з головування на 

Загальних зборах його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. (У 

разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою); 

 

- видає вiдповiднi накази на виконання рiшень Наглядової ради iндивiального характеру з 

питань трудових вiдносин з працiвниками апарату Наглядової ради (про прийняття на роботу, 

звiльнення, надання вiдпустки, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi тощо); 

 

- видає вiдповiднi накази для реалiзацiї трудових прав голови та членiв наглядової ради (про 

надання вiдпустки тощо); 

 

- в рамках затвердженого Загальними зборами кошторису Наглядової ради у разi необхiдностi 

надає членам органiв Товариства та акцiонерам розшифровку статей кошторису та здiйснює 

перерозподiл витрат за статтями кошторису за виключенням тих сум витрат, якi встановленi 

договорами (контрактами) з головою та членами Наглядової ради. 

 

Має iншi повноваження та обов'язки згiдно зi ст. 11 Статуту АТ "КДБК" та Положення про 

Наглядову раду. 

 

Повноваження членiв наглядової ради: 

 

має право: 

 

-Голосувати з усiх питань порядку денного засiдань Наглядової ради, крiм випадкiв, 

передбачених законом; 

 

- Вносити пропозицiї щодо включення питань до порядку денного засiдань Наглядової ради, 

готувати матерiали (проекти рiшень) з питань порядку денного засiдань наглядової ради; 

 



- Знайомитись з протоколами засiдань Наглядової ради; 

 

-Отримувати iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для здiйснення повноважень; 

 

-Брати участь у засiданнях правлiння, вимагати скликання засiдання правлiння, включення 

питань до порядку денного. 

 

  

 

обов'язки:  

 

- Дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки сумлiнно i 

розумно; 

 

- Не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи iнтересах третiх осiб iнформацiю, 

що є комерцiйною таємницею, та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою в результатi 

здiйснення прав та виконання посадових обов'язкiв; 

 

- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 

 

Має iншi повноваження та обов'язки згiдно зi ст. 11 Статуту АТ "КДБК" та Положення про 

Наглядову раду.  

 

Повноваження Голови правлiння: 

 

 має право:  

 

- отримувати iнформацiю та документи Товариства, дочiрнiх пiдприємств Товариства, необхiднi 

для здiйснення своїх повноважень; отримувати копiї документiв Товариства, а також копiї 

документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 

 

- голосувати з усiх питань порядку денного засiдань правлiння Товариства, крiм випадкiв 

передбачених законом; 

 

- вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв правлiння Товариства; 

 

- скликати засiдання правлiння Товариства за власною iнiцiативою;  

 

- готувати матерiали (проекти рiшень) з питань порядку денного засiдань правлiння Товариства; 

 

- знайомитись з протоколами засiдань правлiння Товариства; 

 

- видавати накази (розпорядження), обов'язковi для осiб, що перебувають з Товариством у 

трудових вiдносинах, з питань органiзацiї виробництва та працi, застосування заохочень та 

притягнення до вiдповiдальностi; 

 

- видавати довiреностi на уповноваження третiх осiб представляти iнтереси Товариства в 

пiдприємствах, установах, органiзацiях незалежно вiд їх форм власностi та пiдпорядкованостi та 

визначати обсяг повноважень цих осiб на вчинення дiй, пов'язаних з виконанням довiреностi; 

 

- приймати на роботу i звiльняти працiвникiв, укладати i розривати трудовi договори 



(контракти); 

 

- видавати довiреностi на укладення договорiв вiд iменi Товариства; 

 

- особисто представляти Товариство у взаємовiдносинах з органами державної влади та 

мiсцевого самоврядування, юридичними та фiзичними особами; 

 

- пiдписувати без довiреностi цивiльно-правовi та господарськi договори, вчиняти iншi 

правочини. 

 

зобов'язаний: 

 

- дiяти в iнтересах Товариства, реалiзовувати свої права та виконувати свої обов'язки сумлiнно i 

розумно; 

 

- не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи iнтересах третiх осiб iнформацiю, 

що є комерцiйною таємницею, та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою в результатi 

реалiзацiї прав та виконання посадових обов'язкiв; 

 

- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, наглядовою радою та правлiнням 

Товариства; 

 

- органiзовувати роботу правлiння Товариства; 

 

- скликати на вимогу повноважних органiв чи осiб засiдання правлiння Товариства, головувати 

на засiданнях правлiння Товариства; 

 

- органiзовувати на засiданнях правлiння Товариства ведення протоколу, забезпечувати 

зберiгання протоколу засiдань правлiння Товариства; 

 

-органiзовувати виконання перспективних планiв розвитку Товариства; 

 

- затверджувати правила внутрiшнього трудового розпорядку; 

 

- затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; 

 

- пiдписувати колективний договiр; 

 

- пiдписувати вiдповiднi договори з особами, що приймають на себе матерiальну 

вiдповiдальнiсть у Товариствi; 

 

- здiйснювати загальний контроль за органiзацiєю договiрної роботи та виконанням укладених 

Товариством договорiв; 

 

- здiйснювати загальний контроль за виконанням планiв фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства; 

 

- представляти Товариство пiд час розгляду справ, що стосуються Товариства, у органах 

державного контролю, органах адмiнiстративної юрисдикцiї та судах, подавати вiд iменi 

Товариства заяви, скарги, протести та iншi документи; 

 



- вживати передбаченi законом та Статутом заходи щодо подання та отримання документiв, 

здiйснення операцiй у депозитарнiй системi України, направлення повiдомлень акцiонерам про 

проведення Загальних зборiв, виплату дивiдендiв тощо, розмiщення на власнiй веб-сторiнцi 

Товариства в мережi Iнтернет iнформацiї, розкриття рiчної та особливої iнформацiї Товариства; 

 

- забезпечувати дотримання вимог закону i Статуту Товариства щодо вчинення значних 

правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю. 

 

Повноваження Заступника голови правлiння: 

 

має право:  

 

- отримувати iнформацiю та документи Товариства, дочiрнiх пiдприємств Товариства, необхiднi 

для здiйснення своїх повноважень; отримувати копiї документiв Товариства, а також копiї 

документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 

 

- голосувати з усiх питань порядку денного засiдань правлiння Товариства, крiм випадкiв 

передбачених законом; 

 

- вимагати скликання засiдання правлiння Товариства, вносити пропозицiї з питань порядку 

денного засiдання правлiння; 

 

- готувати матерiали (проекти рiшень) з питань порядку денного засiдань правлiння Товариства; 

 

- знайомитись з протоколами засiдань правлiння Товариства. 

 

зобов'язаний: 

 

- дiяти в iнтересах Товариства, реалiзовувати свої права та виконувати свої обов'язки сумлiнно i 

розумно; 

 

- утримуватися вiд вчинення дiй, якi можуть призвести до виникнення конфлiкту мiж iнтересами 

члена правлiння i iнтересами Товариства; 

 

- не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи iнтересах третiх осiб iнформацiю, 

що є комерцiйною таємницею, та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою в результатi 

реалiзацiї прав та виконання посадових обов'язкiв; 

 

- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, наглядовою радою та правлiнням 

Товариства; 

 

- брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 

 

- на пiдставi вiдповiдної довiреностi та в межах наданих нею повноважень представляти 

iнтереси Товариства в пiдприємствах, установах, органiзацiях незалежно вiд їх форм власностi 

та пiдпорядкованостi, а також пiдписувати договори та вчиняти iншi правочини; 

 

- забезпечувати дотримання вимог закону i Статуту Товариства щодо вчинення значних 

правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю; 

 

- брати участь у розробцi планiв господарсько-фiнансової дiяльностi та бюджетiв Товариства; 



 

- органiзовувати розробку перспективних планiв розвитку Товариства; 

 

- забезпечувати органiзацiю та виконання заходiв щодо iмiджевої реклами пiдприємства; 

 

- здiйснювати пошук i формування портфеля замовлень Товариства на будiвництво, 

реконструкцiю, виконання проектних та iнших робiт iз залученням ефективних iнвестицiйних 

програм; 

 

- забезпечувати конкурентоспроможнiсть i ефективнiсть економiчної полiтики Товариства щодо 

реалiзацiї нерухомостi, оренди майна, отримання фiнансового результату як рiзницi мiж цiною 

реалiзацiї та витратами на будiвництво; 

 

- здiйснювати контроль за пiдготовкою та виконанням договорiв, пов'язаних з реалiзацiєю 

нерухомого майна та майнових прав на нерухоме майно, рекламно-маркетинговою дiяльнiстю, 

орендою майна, договорiв на здiйснення авторського та технiчного нагляду за будiвництвом, 

виготовлення проектно-кошторисної документацiї; 

 

- здiйснювати контроль за своєчаснiстю розрахункiв з контрагентами вiдповiдно до укладених за 

напрямком дiяльностi договорiв з метою зменшення дебiторсько-кредиторської заборгованостi; 

 

- здiйснювати пошук земельних дiлянок пiд будiвництво, забезпечувати виконання заходiв щодо 

землевiдведення, купiвлi, отримання в оренду земельних дiлянок; 

 

- органiзовувати проектування будiвництва об'єктiв, виготовлення проектно-кошторисної 

документацiї для будiвництва, отримання технiчних умов на будiвництво, їх оптимiзацiю та 

виконання; 

 

- органiзовувати отримання дозвiльних документiв на проведення пiдготовчих та будiвельних 

робiт; 

 

- органiзовувати здiйснення технiчного i авторського нагляду за будiвництвом; 

 

- органiзовувати отримання документiв (декларацiй, сертифiкатiв), що пiдтверджують здачу 

об'єктiв будiвництва в експлуатацiю; 

 

- здiйснювати контроль за виконанням графiкiв будiвельно-монтажних робiт та здачею - 

прийманням виконаних будiвельно-монтажних робiт на об'єктах власного будiвництва; 

 

- органiзовувати передачу iнженерних мереж об'єктiв будiвництва на баланс експлуатуючих 

пiдприємств та до комунальної власностi; 

 

- органiзовувати купiвлi-продажу нерухомостi та майнових прав на нерухомiсть, земельних 

дiлянок, оренди майна з метою забезпечення Товариства фiнансовими ресурсами i отримання 

прибутку. 

 

Повноваження Члена правлiння з питань експлуатацiї основних фондiв та загальних питань: 

 

має право:  

 

- отримувати iнформацiю та документи Товариства, дочiрнiх пiдприємств Товариства, необхiднi 



для здiйснення своїх повноважень; отримувати копiї документiв Товариства, а також копiї 

документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 

 

- голосувати з усiх питань порядку денного засiдань правлiння Товариства, крiм випадкiв 

передбачених законом; 

 

- вимагати скликання засiдання правлiння Товариства, вносити пропозицiї з питань порядку 

денного засiдання правлiння; 

 

- готувати матерiали (проекти рiшень) з питань порядку денного засiдань правлiння Товариства; 

 

- знайомитись з протоколами засiдань правлiння Товариства. 

 

зобов'язаний: 

 

- дiяти в iнтересах Товариства, реалiзовувати свої права та виконувати свої обов'язки сумлiнно i 

розумно; 

 

- утримуватися вiд вчинення дiй, якi можуть призвести до виникнення конфлiкту мiж iнтересами 

члена правлiння i iнтересами Товариства; 

 

- не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи iнтересах третiх осiб iнформацiю, 

що є комерцiйною таємницею, та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою в результатi 

реалiзацiї прав та виконання посадових обов'язкiв; 

 

- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, наглядовою радою та правлiнням 

Товариства; 

 

- брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 

 

- на пiдставi вiдповiдної довiреностi та в межах наданих нею повноважень представляти 

iнтереси Товариства в пiдприємствах, установах, органiзацiях незалежно вiд їх форм власностi 

та пiдпорядкованостi, а також пiдписувати договори та вчиняти iншi правочини; 

 

- забезпечувати дотримання вимог закону i Статуту Товариства щодо вчинення значних 

правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю; 

 

- брати участь у розробцi планiв фiнансової дiяльностi i бюджетiв Товариства, контролювати їх 

виконання; 

 

- здiйснювати контроль за пiдготовкою та виконанням договорiв, пов'язаних з архiвуванням 

документацiї, охороною територiї та майна Товариства, встановленням та обслуговуванням 

технiчних засобiв охорони, комп'ютерних мереж, автоматизацiєю процесiв управлiння, 

забезпеченням доступу до iнформацiйних мереж; 

 

- здiйснювати контроль за своєчаснiстю розрахункiв з контрагентами вiдповiдно до укладених за 

напрямком дiяльностi договорiв з метою зменшення дебiторсько-кредиторської заборгованостi; 

 

- органiзовувати проведення iнвентаризацiї основних засобiв, капiтальних вкладень i 

матерiальних цiнностей пiдприємства; 

 



- вживати заходи щодо забезпечення збереження майна пiдприємства, охорони об'єктiв та 

будiвельних майданчикiв; 

 

- забезпечувати проведення технiчних оглядiв та опосвiдчень будiвель та споруд пiдприємства, 

вживати заходи щодо їх пiдтримання в належному станi; 

 

- здiйснювати розробку стратегiї забезпечення економiчної безпеки Товариства, її впровадження 

та удосконалення, збiр i аналiз iнформацiї про зовнiшнi та внутрiшнi загрози Товариству, в тому 

числi його фiнансовим, матерiальним, iнформацiйним i кадровим ресурсам; 

 

- здiйснювати розробку та виконання антикорупцiйної програми Товариства; 

 

- забезпечувати виявлення та попередження протиправної дiяльностi працiвникiв, що загрожує 

безпецi або iмiджу Товариства, виявлення та усунення негативних впливiв на Товариство з боку 

недобросовiсних конкурентiв та iнших осiб; 

 

- забезпечувати збiр i аналiз iнформацiї щодо iмiджу та дiлової репутацiї Товариства, розробку 

заходiв щодо покращення iнвестицiйного клiмату; 

 

- вживати заходи щодо забезпечення iнформацiйної безпеки Товариства, розробки програм та 

заходiв автоматизацiї процесiв управлiння на пiдприємствi; 

 

- органiзовувати архiвну справу на пiдприємствi; 

 

- органiзовувати медичне обслуговування працiвникiв, здiйснювати контроль за дiяльнiстю 

амбулаторiї; 

 

- органiзовувати харчування працiвникiв, здiйснювати контроль за дiяльнiстю їдальнi.  

 

 

 

Повноваження Члена правлiння з питань виробництва: 

 

має право:  

 

- отримувати iнформацiю та документи Товариства, дочiрнiх пiдприємств Товариства, необхiднi 

для здiйснення своїх повноважень; отримувати копiї документiв Товариства, а також копiї 

документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 

 

- голосувати з усiх питань порядку денного засiдань правлiння Товариства, крiм випадкiв 

передбачених законом; 

 

- вимагати скликання засiдання правлiння Товариства, вносити пропозицiї з питань порядку 

денного засiдання правлiння; 

 

- готувати матерiали (проекти рiшень) з питань порядку денного засiдань правлiння Товариства; 

 

- знайомитись з протоколами засiдань правлiння Товариства. 

 

зобов'язаний: 

 



- дiяти в iнтересах Товариства, реалiзовувати свої права та виконувати свої обов'язки сумлiнно i 

розумно; 

 

- утримуватися вiд вчинення дiй, якi можуть призвести до виникнення конфлiкту мiж iнтересами 

члена правлiння i iнтересами Товариства; 

 

- не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи iнтересах третiх осiб iнформацiю, 

що є комерцiйною таємницею, та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою в результатi 

реалiзацiї прав та виконання посадових обов'язкiв; 

 

- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, наглядовою радою та правлiнням 

Товариства; 

 

- брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 

 

- на пiдставi вiдповiдної довiреностi та в межах наданих нею повноважень представляти 

iнтереси Товариства в пiдприємствах, установах, органiзацiях незалежно вiд їх форм власностi 

та пiдпорядкованостi, а також пiдписувати договори та вчиняти iншi правочини; 

 

- забезпечувати дотримання вимог закону i Статуту Товариства щодо вчинення значних 

правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю; 

 

- брати участь у розробцi планiв господарсько-фiнансової дiяльностi та бюджетiв Товариства, 

контролювати їх виконання; 

 

- здiйснювати планування поточної виробничої дiяльностi на пiдставi затверджених Наглядовою 

радою рiчних планiв господарсько-фiнансової дiяльностi; 

 

- забезпечувати надходження до бюджету Товариства вiд пiдрядних та генпiдрядних договорiв, 

реалiзацiї продукцiї промислового виробництва, технiки та обладнання, залишкiв складських 

запасiв, сировини та брухту, спiльного використання iнженерних мереж; 

 

- забезпечувати дотримання запланованих показникiв собiвартостi будiвництва та виробництва; 

 

- вживати заходи, спрямованi на зниження витрат з придбання i використання матерiалiв, 

послуг, енергетичних ресурсiв; 

 

- органiзовувати продаж товарної продукцiї промислового виробництва, технiки та обладнання, 

що не використовується у виробничiй дiяльностi, залишкiв складських запасiв, сировини та 

брухту; 

 

- здiйснювати контроль за пiдготовкою та виконанням договорiв, пов'язаних з будiвельно-

виробничою дiяльнiстю, ремонтом та експлуатацiєю основних фондiв Товариства, постачанням 

та транспортуванням енергоресурсiв, спiльним використанням iнженерних мереж, реалiзацiєю 

промислової продукцiї; 

 

- здiйснювати контроль за своєчаснiстю розрахункiв з контрагентами вiдповiдно до укладених за 

напрямком дiяльностi договорiв з метою зменшення дебiторсько-кредиторської заборгованостi; 

 

- здiйснювати контроль за своєчаснiстю i повнотою забезпечення будiвельного i промислового 

комплексiв усiма видами матерiалiв, енергоносiїв, машинами та механiзмами з метою органiзацiї 



безперебiйного режиму роботи; 

 

- здiйснювати контроль за веденням виконавчої документацiї на об'єктах будiвництва; 

 

- органiзовувати проведення лiцензування, сертифiкацiї, паспортизацiї видiв дiяльностi i 

продукцiї пiдприємства i виробничих потужностей, отримання технiчних умов на продукцiю, що 

випускається, ведення документацiї на продукцiю, що випускається; 

 

- забезпечувати ефективне використання виробничих будiвель, споруд, машин i механiзмiв, 

устаткування i обладнання, iнженерних мереж, передачу в оренду основних засобiв, якi 

тимчасово не використовуються; 

 

- вживати заходи щодо пiдвищення енергоефективностi промислової дiяльностi пiдприємства; 

 

- органiзовувати проведення технiчних оглядiв, опосвiдчень, паспортизацiї технiки, засобiв 

механiзацiї та iнших виробничих потужностей пiдприємства; 

 

- вживати заходи щодо рацiонального та ощадливого витрачання енергоресурсiв на 

пiдприємствi; 

 

- здiйснювати контроль за якiстю продукцiї, що випускається, виконуваних будiвельно-

монтажних робiт, вiдповiднiстю їх державним будiвельним нормам i правилам; 

 

- забезпечувати розробку i виконання планiв технiчного розвитку пiдприємства; 

 

- здiйснювати контроль за дотриманням норм i правил з охорони працi, технiки безпеки, безпеки 

руху, пожежної безпеки, виробничої санiтарiї, законодавства з охорони навколишнього 

середовища, вимог органiв державного нагляду та контролю; 

 

- здiйснювати контроль за виконанням договорiв пiдряду (генерального пiдряду) дотриманням 

завдань i графiкiв будiвельно-монтажних робiт на об'єктах, розрахунками за договорами пiдряду 

(генерального пiдряду), пiдписання актiв виконаних будiвельно-монтажних робiт та довiдок про 

вартiсть виконаних будiвельно-монтажних робiт; 

 

- здiйснювати контроль за дотриманням дiючих технологiй промислової дiяльностi Товариства, 

впровадження нових технологiй. 

 

Повноваження Члена правлiння з фiнансово-економiчних питань: 

 

має право:  

 

- отримувати iнформацiю та документи Товариства, дочiрнiх пiдприємств Товариства, необхiднi 

для здiйснення своїх повноважень; отримувати копiї документiв Товариства, а також копiї 

документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 

 

- голосувати з усiх питань порядку денного засiдань правлiння Товариства, крiм випадкiв 

передбачених законом; 

 

- вимагати скликання засiдання правлiння Товариства, вносити пропозицiї з питань порядку 

денного засiдання правлiння; 

 



- готувати матерiали (проекти рiшень) з питань порядку денного засiдань правлiння Товариства; 

 

- знайомитись з протоколами засiдань правлiння Товариства. 

 

зобов'язаний: 

 

- дiяти в iнтересах Товариства, реалiзовувати свої права та виконувати свої обов'язки сумлiнно i 

розумно; 

 

- утримуватися вiд вчинення дiй, якi можуть призвести до виникнення конфлiкту мiж iнтересами 

члена правлiння i iнтересами Товариства; 

 

- не розголошувати i не використовувати в своїх iнтересах чи iнтересах третiх осiб iнформацiю, 

що є комерцiйною таємницею, та конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою в результатi 

реалiзацiї прав та виконання посадових обов'язкiв; 

 

- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, наглядовою радою та правлiнням 

Товариства; 

 

- брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 

 

- на пiдставi вiдповiдної довiреностi та в межах наданих нею повноважень представляти 

iнтереси Товариства в пiдприємствах, установах, органiзацiях незалежно вiд їх форм власностi 

та пiдпорядкованостi, а також пiдписувати договори та вчиняти iншi правочини; 

 

- забезпечувати дотримання вимог закону i Статуту Товариства щодо вчинення значних 

правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю; 

 

- забезпечувати органiзацiю ведення бухгалтерського та податкового облiку Товариства, 

контроль подання фiнансової, податкової та статистичної звiтностi Товариства, її достовiрностi, 

дотримання касової дисциплiни, оперативно-виробниче планування, контроль правильностi i 

своєчасностi нарахування платежiв до бюджету i позабюджетних фондiв, виплат заробiтної 

плати працiвникам Товариства, облiку доходiв i витрат, оборотних коштiв; 

 

- здiйснювати контроль за своєчаснiстю розрахункiв з постачальниками, пiдрядниками та 

iншими пiдприємствами з метою зменшення дебiторсько-кредиторської заборгованостi; 

 

- вживати заходи щодо мiнiмiзацiї податкового навантаження; 

 

- забезпечувати ефективнiсть фiнансової та економiчної полiтики Товариства з метою отримання 

прибутку; 

 

- забезпечувати економiчну об?рунтованiсть цiнової полiтики для забезпечення встановленого 

рiвня загальної собiвартостi i отримання фiнансового результату; 

 

- брати участь у розробцi планiв фiнансової дiяльностi i бюджетiв Товариства, контролювати їх 

виконання; 

 

- забезпечувати здiйснення фiнансово-економiчної дiяльностi пiдприємства в усiх напрямках, в 

тому числi з питань економiчного планування та цiноутворення; 

 



- здiйснювати розрахунок необхiдних фiнансових ресурсiв, визначення потреби пiдприємства в 

усiх видах позикових коштiв та їх отримання; 

 

- забезпечувати пiдписання договорiв на вiдкриття кредитних лiнiй, отримання iнвестицiй для 

здiйснення виробничої та комерцiйної дiяльностi; 

 

- забезпечувати проведення аналiтичної роботи, пов'язаної з виявленням взаємозв'язку i 

взаємозалежностi рiзних економiчних показникiв, визначенням їх оптимальних значень 

(економiчної ефективностi, фiнансової стабiльностi результатiв дiяльностi пiдприємства) та 

забезпечення їх виконання; 

 

- забезпечувати оформлення у встановленi термiни фiнансово-розрахункових i банкiвських 

операцiй; 

 

- вживати заходи щодо вдосконалення органiзацiї працi та управлiння, форм i систем заробiтної 

плати i матерiального стимулювання; 

 

- здiйснювати загальний контроль за проведенням договiрної роботи та виконанням укладених 

Товариством договорiв з метою недопущення фiнансових санкцiй, економного i рацiонального 

використання матерiальних, енергетичних i фiнансових ресурсiв. 

 

 

 

 

 

Повноваження головного бухгалтера: 

 

- органiзацiя та ведення бухгалтерського, податкового облiку та звiтностi Товариства згiдно 

вимог чинного законодавства України. 

 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 

ВИСНОВОК 

На нашу думку, iнформацiя, яка наведена в Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС", що 

додається,  а саме: опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння 

ризиками,  перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, 

iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах, 

опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб,  повноваження посадових осiб за  рiк, 

що закiнчився 31 грудня 2019 року пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до 

застосованих критерiїв.                                                                  

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння 

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається 

до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог 

пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з 

подальшими змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне 



управлiння). 

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає: 

1) посилання на: 

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник; 

б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив 

застосовувати; 

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад 

визначенi законодавством вимоги. 

2) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих 

на зборах рiшень; 

3) персональний склад наглядової ради, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис 

прийнятих на них рiшень. 

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу 

iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем 

впевненостi щодо такої iнформацiї. 

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог 

частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої 

iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або 

нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця 

iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 

цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. 

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 

 

 

 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Тер-Степанян Емiль Емiльович 28 121 37,628121069 28 117 4 

Тер-Степанян Емiль Шаваршович 22 418 29,997056226 22 418 0 

Вереiтiнов Валерiй Вiкторович 7 019 9,391976877 7 014 5 

Лобода Юрiй Євгенович 6 477 8,66673803 6 472 5 

Усього 64 035 85,683892202 64 021 14 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Простi iменнi 73 528 10,50 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - 

акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, 

включаючи права на: 
1) участь в управлiннi Товариством; 

2) отримання дивiдендiв; 

3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його 

майна або вартостi частини майна Товариства; 

4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства. 

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 

голос для вирiшення кожного питання на Загальних 
зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 

голосування. 

Акцiонери - власники простих акцiй Товариства 

можуть мати й iншi права, передбаченi актами 

законодавства. 

Акцiонери - власники простих акцiй Товариства 

зобов'язанi: 

1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 
документiв Товариства; 

2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв 

Товариства; 

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; 

4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, 

що передбаченi Статутом Товариства; 

5) не розголошувати комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

6) виконувати iншi обов'язки, встановленi законами 

України. 

 

Акцiї до бiржевого списку не включенi. 

Примітки: 

 

Привiлейованi iменнi 1 206 10,50 Кожною привiлейованою акцiєю одного класу її 

власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть 

прав. 

Акцiї до бiржевого списку не включенi. 



Права акцiонерiв - власникiв привiлейованих акцiй 

Товариства 

 Акцiонери-власники привiлейованих акцiй мають 

право голосу на Загальних зборах Товариства тiльки у 

таких випадках: 
"  припинення Товариства, що передбачає 

конвертацiю привiлейованих акцiй у простi акцiї або 

iншi цiннi папери;  

"  внесення змiн до Статуту Товариства, що 

передбачають обмеження прав акцiонерiв - власникiв 

привiлейованих акцiй;  

"  внесення змiн до Статуту Товариства, що 

передбачають розмiщення нового класу 
привiлейованих акцiй, власники яких матимуть 

перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи 

виплат у разi лiквiдацiї Товариства. 

Одна привiлейована акцiя Товариства надає акцiонеру 

один голос для вирiшення кожного питання на 

Загальних зборах Товариства. Рiшення  Загальних 

зборiв Товариства, що приймається за участю 

акцiонерiв - власникiв привiлейованих акцiй, 
вважається прийнятим, якщо за нього вiддано бiльш як 

три чвертi голосiв акцiонерiв - власникiв 

привiлейованих акцiй, якi брали участь у голосуваннi з 

цього питання. 

8.5.2. Власники привiлейованих акцiй мають право на 

отримання щорiчно фiксованого дивiденду у розмiрi 

50,00 (п'ятдесят) грн. за винятком випадкiв, 

встановлених законом. У разi вiдсутностi чи 
недостатностi чистого прибутку звiтного року або 

нерозподiленого прибутку минулих рокiв виплата 

дивiдендiв за привiлейованими акцiями проводиться за 

рахунок Резервного капiталу. 

 У разi лiквiдацiї Товариства отримувати частину 

майна чи вартостi майна Товариства, що залишилося 

пiсля виплат за вимогами щодо вiдшкодування шкоди, 

завданої калiцтвом, iншими ушкодженнями здоров'я 
або смертю; вимогами кредиторiв, що забезпеченi 

заставою чи iншим способом; вимогами працiвникiв, 

пов'язаних з трудовими вiдносинами, вимогами автора 

про плату за використання результату його 

iнтелектуальної, творчої дiяльностi; вимогами щодо 

податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), всiх iнших 

вимог кредиторiв. При цьому майно, що залишилося 



пiсля задоволення зазначених вище вимог, 

використовується для здiйснення виплат у такому 

порядку: 

" виплачуються нарахованi, але не виплаченi 

дивiденди за привiлейованими акцiями; 
" проводяться виплати за привiлейованими 

акцiями, якi пiдлягають викупу вiдповiдно до статтi 68 

Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

" власникам привiлейованих акцiй виплачується 

лiквiдацiйна вартiсть привiлейованих акцiй. 

 Отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть 

Товариства, в обсязi i в порядку, визначених 

законодавством України, а саме: 
Протягом 10 робочих днiв з дня надходження 

письмової вимоги акцiонера корпоративний секретар, а 

в разi його вiдсутностi - Правлiння Товариства 

зобов'язане надати цьому акцiонеру завiренi пiдписом 

уповноваженої особи Товариства копiї документiв, 

зазначених у абзацi четвертому цього пiдпункту. За 

надання копiй документiв Товариство може 

встановлювати плату, розмiр якої не може 
перевищувати вартостi витрат на виготовлення копiй 

документiв та витрат, пов'язаних з пересиланням 

документiв поштою. 

Будь-який акцiонер, за умови повiдомлення Правлiння 

Товариства не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв, має 

право на ознайомлення з документами Товариства у 

примiщеннi Товариства за його мiсцезнаходженням у 

робочий час. Правлiння Товариства має право 
обмежувати строк ознайомлення з документами 

Товариства, але в будь-якому разi строк ознайомлення 

не може бути меншим 10 робочих днiв з дати 

отримання Товариством повiдомлення про намiр 

ознайомитися з документами Товариства. 

Акцiонерам повиннi бути наданi для ознайомлення: 

" Статут товариства, змiни до статуту, 

засновницький (установчий) договiр;  
" Положення про Загальнi збори, Наглядову 

раду, Правлiння та iншi внутрiшнi положення 

Товариства, що регулюють дiяльнiсть органiв 

Товариства, та змiни до них; 

" Положення про кожну фiлiю та 

представництво Товариства;  

" принципи (кодекс) корпоративного управлiння 



Товариства;  

" протоколи Загальних зборiв;  

" матерiали, з якими акцiонери мають (мали) 

можливiсть ознайомитися пiд час пiдготовки до 

Загальних зборiв;  
" протоколи засiдань Наглядової ради, 

Правлiння, накази i розпорядження Голови Правлiння; 

" протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї 

Товариства;  

" висновки Ревiзiйної комiсiї та аудитора 

Товариства; 

" рiчна фiнансова звiтнiсть;  

" документи звiтностi, що подаються 
вiдповiдним державним органам;  

" проспект емiсiї, Свiдоцтво про державну 

реєстрацiю випуску акцiй та iнших цiнних паперiв 

Товариства;  

" особлива iнформацiя про Товариство згiдно з 

вимогами законодавства; 

" iншi документи, передбаченi законодавством, 

Статутом Товариства, його внутрiшнiми положеннями, 
рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради. 

Акцiонери-власники привiлейованих акцiй Товариства 

зобов'язанi: 

1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; 

2) виконувати рiшення Загальних зборiв Товариства, 

iнших органiв Товариства; 

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 
тому числi пов'язанi з майновою участю; 

4) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, що 

передбаченi цим Статутом; 

5) не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

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 

18.08.2010 128/20/1/10 Харкiвське 

територiальне 
управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

парерiв 

UA4000083869 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10,5 73 528 772 044 98,38627666

1 

Опис Операцiї по торгiвлi цiнними паперами за 2019 рiк не проводилися.Акцiї до лiстингу не включенi.  

18.08.2010 129/20/1/10 Харкiвське 

територiальне 

управлiння Державної 
комiсiї з цiнних 

парерiв 

UA4000083935 Акція 

привілейован

а 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10,5 1 206 12 663 1,613723338 

Опис Операцiї по торгiвлi цiнними паперами за 2019 рiк не проводилися.Акцiї до лiстингу не включенi.  

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 

статутного капіталу емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Тер-Степанян Емiль Емiльович 28 121 37,628121069 28 117 4 

Усього 28 121 37,628121069 28 117 4 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

18.08.2010 128/20/1/10 UA4000083869 73 528 772 044 65 756 0 0 

Опис: 

вiдсутне 

18.08.2010 129/20/1/10 UA4000083935 1 206 12 663 28 0 0 

Опис: 

 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 60 300 0 60 300 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 50 0 50 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 60 300 0 60 300 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

 22.01.2020  29.01.2019 

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

 31.01.2020  31.01.2019 

Спосіб виплати дивідендів  через 

депозитарну 

систеиу 

- через 

депозитарну 

систему 

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

 12.06.2020, 

60 300 

 24.05.2019, 

60 300 

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

    

Опис  

 
 

XIII. 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, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 
кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 79 116 76 618 0 0 79 116 76 618 

  будівлі та споруди 45 397 44 946 0 0 45 397 44 946 

  машини та обладнання 1 329 1 081 0 0 1 329 1 081 

  транспортні засоби 848 443 0 0 848 443 

  земельні ділянки 15 570 15 570 0 0 15 570 15 570 

  інші 15 972 14 578 0 0 15 972 14 578 

2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 



  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 79 116 76 618 0 0 79 116 76 618 

Опис 

Станом на 01.01.2019 р. первiсна вартiсть основних засобiв складала: 

- будiвлi та споруди - 48709 тис. грн. 

- машини та обладнання - 2654 тис. грн. 
- транспортнi засоби - 4020 тис. грн. 

- земельнi дiлянки - 15570 тис. грн. 

- iншi основнi засоби - 27278 тис.грн. 
Нарахована амортизацiя за 2019 рiк - всього 2564 тис. грн., у т. ч. 

- будiвлi та споруди - 451 тис. грн. 

- машини та обладнання - 248 тис. грн. 
- транпортнi засоби - 405 тис грн. 

- iншi основнi засоби - 1460 тис.грн. 

Станом на 31.12.2019 р. первiсна вартiсть складає  
- будiвлi та споруди - 48709 тис. грн. 

- машини та обладнання - 2654 тис. грн. 

- транспортнi засоби - 4020 тис. грн. 
- iншi основнi засоби - 27344 тис.грн. 

Знос: 

- будiвлi та споруди - 3763 тис. грн. 
- машини та обладнання - 1573 тис. грн. 

- транспортнi засоби - 3577 тис. грн. 

- iншi основнi засоби - 12766 тис.грн. 
Таким чином, ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2019 р. 

складає 

- будiвлi та споруди - 7,73% 
- машини та обладнання - 59,27% 

- транспортнi засоби - 88,98% 

- iншi основнi засоби - 46,69%. 
Термiни використання: 

- будiвлi та споруди - 21-100 рокiв 

- машини та обладнання - 8 рокiв 
- транспортнi засоби - 8 рокiв 

- iншi основнi засоби - 2-18 рокiв. 

Усi основнi засоби АТ "КДБК" використовуються за виробничим 
призначенням. 

Ступiнь використання - на рiвнi 60%. 

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом 2019 року не було. 
Залишкова вартiсть основних засобiв, якi є забезпеченням по 

кредитним договорам, станом на 31.12.2019 р. складає 16068 тис. грн. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

42 402 45 205 

Статутний капітал (тис.грн) 784 707 784,707 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

784 707 784,707 



Опис Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента:  

- вартiсть чистих активiв пiдприємства - рiзниця мiж вартiстю активiв пiдприємства та 
розмiром його зобов язань. 

Ця методика за 2018рiк та 2019 рiк не змiнювалась. 

 

Висновок Згiдно з даними балансу АТ "КДБК" станом на 31.12.2019 р. вартiсть чистих активiв 

пiдприємства становить 42402 тис.грн. Статутний капiтал - 785 тис. грн. Таким чином, 

розмiр чистих активiв вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 10 683 X X 

у тому числі:  

кредитна лiнiя 03.08.2017 10 683 18,4 02.02.2020 

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 8 477 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 204 995 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 224 155 X X 

Опис За звiтний перiод зобов'язання АТ "КДБК" збiльшились на 

30849 тис. грн., що складає 15,96% вiд зобов'язань 
пiдприємства станом на 01.01.2019 р. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Аудиторська фiрма "АНГОР", 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23762422 

Місцезнаходження 61009, Україна, Харківська обл., Основ 

янський р-н, м. Харкiв, вул. 

Достоєвського, б. 13 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 1230 



діяльності 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 057-732-53-31 

Факс  

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис Аудиторськi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Українська страхова компанiя "Княжа 
вiєнна iншуранс групп" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24175269 

Місцезнаходження 04050, Україна, Київська обл., 

Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. 
Глибочицька, б. 44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 483133 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiссiя з регулювання 

ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2009 

Міжміський код та телефон 044-207-72-72 

Факс  

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм 

страхування життя 

Опис Страхування майна 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "УВЕКОН ЛЕНД" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35032570 

Місцезнаходження 04116, Україна, Київська обл., 

Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. 
Коперника, б. 29, кв. 32 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1021/16 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.12.2016 

Міжміський код та телефон 044-502-45-96 

Факс 044-502-45-94 

Вид діяльності Iнша професiйна, наукова та технiчна 

дiяльнiсть 

Опис Оцiнка майна 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Українська 

професiйна оцiнка" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 



відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 36691397 

Місцезнаходження 04150, Україна, Київська обл., 

Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. 

Мельникова, б. 12 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

16/16 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.01.2016 

Міжміський код та телефон 044-486-97-68 

Факс 044-486-97-68 

Вид діяльності Iнша професiйна, наукова та технiчна 
дiяльнiсть 

Опис Оцiнка майна 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС" 

за ЄДРПОУ 04852585 

Територія Харківська область, смт Пiсочин за КОАТУУ 6325157900 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Будівництво житлових і нежитлових 
будівель 

за КВЕД 41.20 

Середня кількість працівників: 196 

Адреса, телефон: 62418 смт. Пiсочин, вул. Кiльцева, б. 41, 057-739-08-09 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 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 79 116 76 618 

    первісна вартість 1001 98 231 98 297 

    накопичена амортизація 1002 ( 19 115 ) ( 21 679 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 0 0 

    первісна вартість 1011 0 0 

    знос 1012 ( 0 ) ( 0 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

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 10 294 10 294 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 89 410 86 912 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 149 359 179 438 

Виробничі запаси 1101 6 706 5 454 

Незавершене виробництво 1102 112 227 145 028 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 30 426 28 956 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 625 392 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 865 335 

    з бюджетом 1135 2 2 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 548 5 065 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 233 257 

Готівка 1166 118 61 

Рахунки в банках 1167 0 0 

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 0 0 

Усього за розділом II 1195 156 632 185 489 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 246 042 272 401 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 785 785 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 538 538 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 42 869 40 265 

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 44 192 41 588 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 5 164 4 606 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 6 183 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 850 812 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 850 812 

Цільове фінансування 1525 0 0 

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 12 197 5 418 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 10 996 10 683 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 1 434 836 

    розрахунками з бюджетом 1620 6 124 8 888 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 657 706 

    розрахунками з оплати праці 1630 26 325 38 929 

    одержаними авансами 1635 117 477 126 493 

    розрахунками з учасниками 1640 1 231 1 231 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 25 409 37 629 

Усього за розділом IІІ 1695 189 653 225 395 

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 246 042 272 401 

Примітки: Основнi засоби 

Вiдповiдно до вимог МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та 
МСБО 16 "Основнi засоби" станом на 01.01.2012 р. була проведена оцiнка вартостi основних засобiв. 

Мета оцiнки - визначення справедливої вартостi основних засобiв для вiдображення у фiнансовiй 

звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Експертну грошову оцiнку 
земельних дiлянок проводило Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Увекон Ленд" (сертифiкат 

суб'єкта оцiночної дiяльностi № 11222/10 вiд 20.12.2010 р.), оцiнку основних засобiв (крiм земельних 

дiлянок) проводило Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Увекон-Харкiв" (сертифiкат суб'єкта 



оцiночної дiяльностi № 9917/10 вiд 27.08.2010 р.) 
Даннi про первiсну, залишкову вартiсть та знос кожного класу основних засобiв наведенi в наступнiй 

таблицi: 

 
 Земельнi дiлянки, тис .грн. Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої, тис. грн. Машини та 

обладнання, тис. грн. Транспортнi засоби, тис. грн. Iнструмент, прилади, iнвентар, тис. грн. Iншi 

основнi засоби, тис. грн. Всього, тис. грн. 
Первiсна вартiсть станом на 31.12.2018 р. 15570 48709 2654 4020 2920 24358 98231 

Надходження (придбання, полiпшення)     30 36 66 

Вибуття (реалiзацiя)        
Первiсна вартiсть станом на 31.12.2019 р. 15570 48709 2654 4020 2950 24394 98297 

        

Знос станом на 31.12.2018 р.  3312 1325 3172 2496 8810 19155 
Нараховане зносу за 2019 рiк  451 248 405 102 1358 2564 

Знос станом на 31.12.2019 р.  3763 1573 3577 2598 10168 21679 

        
Залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 р. 15570 45397 1329 848 424 15548 79116 

 

Надходження (придбання, полiпшення)     30 36 66 
Вибуття (реалiзацiя)        

Нараховане зносу за 2019 рiк  451 248 405 102 1358 2564 

Залишкова вартiсть станом на 31.12.2019 р. 15570 44946 1081 443 352 14226 76618 
 

 

Крiм цього iнших змiн основних засобiв  АТ "КДБК" у 2019 роцi не здiйснювало. 
На пiдприємствi вiдсутнi договори фiнансової оренди. 

На пiдприємствi вiдсутнi окремi об'єкти основних засобiв, сума нарахованого зносу по яким дорiвнює 

первiснiй вартостi. 
Амортизацiя по об'єктам основних засобiв нарахована  прямолiнiйним методом, виходячи зi строку 

корисного використання цих об'єктiв. 

Залишкова вартiсть основних засобiв, якi є забезпеченням по кредитним договорам, станом на 31.12.2019 
р. складає 16352,3 тис. грн. 

До складу основних засобiв АТ "КДБК" включено об'єкти iнвестицiйної нерухомостi  -  будiвлi та 

частина будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв.  
Вартiсть об'єктiв  iнвестицiйної нерухомостi станом на 31 грудня 2019 року складає 16068 тис. грн.  

У 2019 роцi на пiдприємствi була проведена дiагностика на зменшення корисностi основних засобiв 

згiдно МСФЗ 36 "Знецiнення активiв". Вартiсть вiдшкодування була  визначена на рiвнi розрахункової  
вартостi використання по прийнятим одиницям, що генерують грошовi потоки. Визначена вартiсть 

використання по прийнятим одиницям, що генерують грошовi потоки, перевищує балансову вартiсть 

одиниць, що генерують грошовi потоки.  За результатами тестування  вартiсть вiдшкодування перевищує 
балансову вартiсть активiв, що свiдчить про вiдсутнiсть знецiнення активiв станом на 31.12.19 р. 

 

Iншi фiнансовi iнвестицiї 
До складу iнших фiнансових iнвестицiй включено iнвестицiї без фiксованого строку погашення: 

      Вартiсть, тис. грн. 

 станом на 31.12.2019 р. станом на 31.12.2018 р. 
Внески згiдно договору про спiльну дiяльнiсть на будiвництво житлового будинку у м. Харковi по вул. 

Зерновiй (навпроти ОГПО Комiнтернiвського району) 10294 10294 

Всього: 10294 10294 
В 2019 рух фiнансових iнвестицiй враховувались за собiвартiстю. 

 

Виробничi запаси, незавершене будiвництво та товари 
 Вартiсть, тис. грн. 

 станом на 31.12.2019 р. станом на 31.12.2018 р. 

Виробничi запаси 5454 6706 



Незавершене виробництво 145028 112227 
Товари 28956 30426 

Всього: 179438 149359 

 
АТ "КДБК" використовує метод ФIФО для оцiнки вибуття виробничих запасiв та товарiв. У фiнансовiй 

звiтностi виробничi запаси та товари вiдображенi за собiвартостю.  

Незавершене виробництво вiдображено по собiвартостi за собiвртiстю, яка складається з прямих 
матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат.  

Станом на 31.12.2019 р. залежалi виробничi запаси, якi не можуть бути використанi у виробничому 

процесi, вiдсутнi.  
Тестування на наявнiсть ознак знецiнення не проводилось. 

 Передачi запасiв на комiсiю, переробку не здiйснювалось. Виробничi запаси та товари не є предметом 

забезпечення АТ "КДБК" за своїми зобов'язаннями.  
 

Дебiторська заборгованiсть 

 Станом на 31.12.2019 р. Станом на 31.12.2018 р. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (первiсна вартiсть) 461 731 

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв (69) (106) 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 335 865 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 2 2 

Iнша дебiторська заборгованiсть 5065 5548 

Всього: 5794 7040 
 

Станом на 31 грудня 2019 року розмiр резерву сумнiвних боргiв складає 69 тис. грн. (станом на 31 грудня 

2018 р. - 106 тис. грн.).  Чисте зменшення суми резерву сумнiвних боргiв склало 877 тис. грн. 
 

Рух резерву очiкуваних кредитних збиткiв: 

Залишок резерву на 31.12.2018 р. 106 
Нарахування резерву --37 

Використання - 

Залишок резерву на 31.12.2019 р. 69 
 

Цей резерв створено вiдносно дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (первiсна вартiсть) 

з використанням методу класифiкацiї дебiторської заборгованостi за наступними строками: 
Термiн виникнення дебiторської заборгованостi Станом на 31.12.2019 р. Станом на 31.12.2018 

р. 

До 1-го мiсяця 233 403 
Вiд 1-го до 6-ти мiсяцiв 228 328 

Бiльше 6-ти мiсяцiв   

Всього: 461 731 
 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 Станом на 31.12.2019 р. Станом на 31.12.2018 р. 
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 257 233 

У тому числi в касi 61 118 

 
Статутний капiтал та прибуток на акцiю 

Станом на 31 грудня 2019 року Статутний капiтал АТ "КДБК" складає 784707,00 грн, який 

розподiляється на 73528 простих iменних акцiй та 1206 привiлейованих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю 10,50 грн. 

Протягом звiтного року АТ "КДБК" не проводило додаткову емiсiю. 

Права та обов'язки акцiонерiв - власникiв простих та привiлейованих акцiй зазначенi у Статутi 
товариства. 

Згiдно зi Статутом "Власники привiлейованих акцiй мають право на отримання щорiчно 

фiксованого дивiденду у розмiрi 50,00  грн. на акцiю за винятком випадкiв, встановлених законом". 



Згiдно Рiшення чергових загальних зборiв вiд 24 квiтня 2019 року (протокол № 42) було прийнято  
рiшення залишок прибутку не розподiляти. 

Таким чином, у 2019 роцi будо спрямовано на виплату дивiдендiв 60300,00 грн.   

 
Кредити 

 Станом на 31.12.2019 р. Станом на 31.12.2018 р. 

Довгостроковi кредити банкiв - 6183 
Короткостроковi кредити банкiв 10683 10996 

Всього: 10683 17179 

 
22.06.2018 р.  було укладено додаткову угоду № 2 до додаткового договору № 1 вiд 03.08.2017 р. до 

генерального кредитного договору № 0064/07/2017/0270 вiд 02.08.2017 р. мiж АТ "КДБК" та ПАТ АБ 

"УКРГАЗБАНК", вiдповiдно до умов якого збiльшено  лiмiт кредитування до  21200000,00 грн. та 
змiнено графiк зменшення лiмiту не вiдновлювальної кредитної лiнiї.  

Так, у 2019 роцi АТ "КДБК" не отримувало кредитних коштiв та погасило заборгованiсть за кредитами 

банкiв у сумi 6496 тис. грн. 
Частиною забезпечень за кредитними договорами є основнi засоби (див. Примiтки 5). 

 

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 
Резерв вiдпусток 

Залишок резерву на 31.12.2018 р. 850 

Нарахування резерву -38 
Використання 0 

Залишок резерву на 31.12.2019 р. 812 

 
Резерв вiдпусток визначено як суму витрат на оплату працi працiвникам пiдприємства на пiдставi 

конкретних даних щодо невикористаних вiдпусток. 

 
Кредиторська заборгованiсть та поточнi зобов'язання  

 Станом на 31.12.2019 р. Станом на 31.12.2018 р. 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 836 1434 
Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв 126493 117477 

Поточнi зобов'язання з бюджетом 8888 6124 

Поточнi зобов'язання зi страхуванням 706 657 
Поточнi зобов'язання з оплати працi 38929 26325 

Поточнi зобов'язання з учасниками 1231 1231 

Iншi поточнi зобов'язання 37629 30603 
Всього: 214712 158418 

 

Стан розрахункiв по податкам, крiм податку на прибуток 
 Станом на 31.12.2019 р. Станом на 31.12.2018 р. 

Податок на додану вартiсть 51 63 

Податок за земельнi дiлянки 31 31 
Податок на доходи фiзичних осiб 8759 5987 

Збiр за спецiальне використання води, плата за користування надрами, екологiчний податок 47

 43 
Всього: 8888 6124 

 

 
АТ "КДБК" не має непоточних активiв, утримуваних для продажу, та припиненої дiяльностi, iнвестицiй в 

асоцiйованi пiдприємства, нематерiальних активiв. 

Пiдприємство не здiйснює розвiдку та оцiнку запасiв корисних копалин, не веде сiльське господарство, 
не отримує державних грантiв та державної допомоги, не використовує програми пенсiйного 

забезпечення, не складає звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї, на показники фiнансової звiтностi не 

впливають змiни валютних курсiв.  



Протягом 2019  року АТ "КДБК" не здiйснювало операцiї по об'єднанню бiзнесу, не випускало страховi 
контракти та не утримувало договори перестрахування. 

 

 
Керівник    Є. I. Коган 

 

Головний бухгалтер   Є. I. Коган 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС" 

за ЄДРПОУ 04852585 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 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 34 924 82 579 

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 ( 24 395 ) ( 69 348 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 10 529 13 231 

    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 12 619 12 394 

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 ( 15 793 ) ( 22 406 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 7 783 ) ( 8 282 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 428 ) ( 5 063 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 9 22 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 2 683 ) ( 3 714 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 3 102 ) ( 8 755 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 558 1 459 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 2 544 ) ( 7 296 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2 544 -7 296 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 -2 544 -7 296 

    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 53 662 78 774 

Витрати на оплату праці 2505 19 083 30 871 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4 236 6 777 

Амортизація 2515 2 564 2 632 

Інші операційні витрати 2520 1 287 1 377 

Разом 2550 80 832 120 431 

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 73 528 73 528 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 73 528 73 528 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -34,599060 -99,228870 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 -34,599060 -99,228870 

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

Примітки: Доходи 

Наступна таблиця надає аналiз доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) АТ "КДБК" за 
2018 рiк та 2019 рiк: 

 

 
 Сума, тис. грн. (без ПДВ) 

 2019 рiк 2018 рiк 

Дохiд вiд виконання будiвельних контрактiв 6137 43797 
Дохiд вiд реалiзацiї квартир 941 3833 

Дохiд вiд надання послуг 27846 34949 

Всього: 34924 82579 
 

До складу доходу вiд виконання будiвельних контрактiв у 2019 роцi включено: 

" дохiд вiд виконання робiт з будiвництва багатоповерхового житлового будинку у мiкрорайонi 
"Мобiль" смт. Пiсочин Харкiвського району Харкiвської областi, замовник - ОБСЛУГОВУЮЧИЙ 

КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "МОБIЛЬ", визначено на пiдставi Довiдки 

про суму виконаних будiвельних робiт у розмiрi 6137 тис. грн. 
Станом на 31 грудня 2019 року не завершенi наступнi будiвельнi контракти: 

1. на будiвництво багатоповерхового житлового будинку у мiкрорайонi "Мобiль" смт. Пiсочин 

Харкiвського району Харкiвської областi по вул. Дагаєва, 3,  замовник - ОК "ЖБК "МОБIЛЬ". У 2019 
роцi витрати АТ "КДБК" склали - 13879944,66 грн. 

Iншi види доходiв: 

 Сума, тис. грн.  
 2019 рiк 2018 рiк 

Дохiд вiд реалiзацiї залiзобетонних виробiв 7574 7940 

Дохiд вiд реалiзацiї iнших будiвельних матерiалiв 3 3 
Доiод вiд операцiй оренди (оперативної) 4536 3609 

Iншi  506 842 

Всього iнших операцiйних доходiв 12619 12394 
Iншi фiнансовi доходи (нарахованi вiдсотки  на залишок грошових коштiв на рахунках пiдприємства)

 9  

Дохiд вiд участi у дочiрнiх пiдприємствах 0 0 
Штрафи отриманi 0 0 

Дивiденди отриманi 0 0 

 
 

Собiвартiсть  

До собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiднесено: 
 Сума, тис. грн.  

 2019 рiк 2018 рiк 

Витрати по  будiвельним контрактам 6137 43797 
Собiвартiсть реалiзованих квартир 941 3238 

Витрати з надання послуг 17317 22313 

Всього: 24395 69348 



 
Адмiнiстративнi витрати 

 Сума, тис. грн.  

 2019 рiк 2018 рiк 
Матерiальнi витрати 3824 6921 

Витрати на оплату працi 7868 10675 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 1745 2363 
Амортизацiя 1069 1070 

Iншi   

Податок на земельнi дiлянки 371 370 
Податок на нерухоме майно 180 160 

Полiпшення основних засобiв адмiнiстративного призначення 415 363 

Послуги банкiв 196 372 
Витрати на вiдрядження 9 6 

Послуги зв'язку  116 104 

Всього: 15793 22406 
 

Iншi операцiйнi витрати 

 Сума, тис. грн.  
 2019 рiк 2018 рiк 

Собiвартiсть реалiзованих залiзобетонних виробiв 7574 7574 

Собiвартiсть реалiзованих iнших будiвельних матерiалiв 3 3 
Амортизацiя орендованих основних засобiв 206 208 

Полiпшення орендованих основних засобiв 0 0 

Iншi  0 160 
Всього iнших операцiйних витрат 7783 8282 

 

Фiнансовi витрати 
До складу фiнансових витрат включено суму нарахованих та сплачених вiдсоткiв за користування 

кредитними коштами у 2018 роцi - в сумi 3714 тис. грн., у 2019 роцi - 2683тис. грн.  

 
Витрати по податку на прибуток 

Витрати по податку на прибуток включають: 

 Сума, тис. грн.  
 2019 рiк 2019 рiк 

Поточний податок на прибуток (нарахований вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України 

  
(Доход) витрати  по податку на прибуток (558) (1459) 

Всього (доход) витрати по податку на прибуток (558) (1459) 

 
Елементи операцiйних витрат 

 Сума, тис. грн.  

 2019 рiк 2018 рiк 
Матерiальнi витрати 53602 53602 

Витрати на оплату працi 19083 19083 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 4236 4236 
Амортизацiя 2564 2564 

Iншi операцiйнi витрати   

Податок на земельнi дiлянки 371 370 
Податок на нерухоме майно 180 160 

Полiпшення основних засобiв адмiнiстративного призначення 415 363 

Послуги банкiв 196 374 
Витрати на вiдрядження 9 6 

Послуги зв'язку  116 104 

Всього: 80772 120431 



 
Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй 

Виходячи з того, що за результатами роботи АТ "КДБК" за 2019 рiк фiнансовий результат - збиток у 

розмiрi 2544 тис. грн., та враховуючи середньорiчну кiлькiсть простих акцiй - 73528 шт., збиток на одну 
акцiю склав 34,60 грн. 

 

 
Керівник    Є. I. Коган 

 

Головний бухгалтер   Є. I. Коган 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС" 
за ЄДРПОУ 04852585 

 
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 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 84 546 135 219 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 82 227 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 9 22 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 5 128 3 776 

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 0 9 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 73 725 ) ( 125 241 ) 

Праці 3105 ( 2 283 ) ( 8 367 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 400 ) ( 6 792 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2 711 ) ( 2 865 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 39 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 1 505 ) ( 1 218 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 1 206 ) ( 1 608 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6 646 -4 012 

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

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 0 

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 ( 66 ) ( 117 ) 

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 -66 -117 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 12 417 

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 ( 6 496 ) ( 10 099 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 60 ) ( 60 ) 

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 -6 556 2 258 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 24 -1 871 

Залишок коштів на початок року 3405 233 2 104 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 257 233 

Примітки: За 2019 рiк загальна сума надходжень грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi склала 

89765 тис.грн. що складає 64,426% вiд аналогiчного показника за 2018 рiк. 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi збiльшено на 10658 тис. грн.  
Чистий рух грошових коштiв у 2019 роцi склав 24 тис. грн., аналогiчний показник за 2018 р. -1871 тис. 

грн. 
Таким чином, станом на 31.12.2019 року. залишок коштiв склав 257 тис. грн. 

 

 
Керівник    Є. I. Коган 

 

Головний бухгалтер   Є. I. Коган 



КОДИ 

Дата 30.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" 
за ЄДРПОУ 04852585 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2019 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 785 0 0 538 42 869 0 0 44 192 0 44 192 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 785 0 0 538 42 869 0 0 44 192 0 44 192 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -2 544 0 0 -2 544 0 -2 544 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -60 0 0 -60 0 -60 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 -2 604 0 0 -2 604 0 -2 604 

Залишок на кінець року  4300 785 0 0 538 40 265 0 0 41 588 0 41 588 

Примітки: : Станом на 01.01.2019 року власний капiтал пiдприємства складав 44192 тис. грн.  
Збиток за 2019 рiк - 2544 тис. грн. 

Витрачено на виплату власникам (дивiденди) 60 тис. грн. 

Розмiр власного капiталу станом на 31.12.2019 року -41588 тис. грн. 
 



 
Керівник    Є. I. Коган 

 

Головний бухгалтер   Є. I. Коган 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтка 1. Про пiдприємство 

15 жовтня 1993 року  було створено Закрите акцiонерне товариство "Куряжський 

домобудiвельний комплекс".  

25 березня 2011 року згiдно рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства 

закритого типу "Куряжський домобудiвельний комплекс" (протокол № 31 вiд 25.03.2011 року) 

найменування "Акцiонерне товариство закритого типу "Куряжський домобудiвельний 

комплекс" змiнено на "ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ 

ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС". 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв вiд 25.04.2016 р. (протокол № 37) змiнено тип 

акцiонерного товариства з публiчного на приватне та затверджено Статут ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС".  

Мiсцезнаходження АТ "КДБК": 62418, Харкiвська область, Харкiвський район, смт. Пiсочин, 

вул. Кiльцева, 41. 

Основнi види дiяльностi: 

" Будiвництво будiвель 

" Виробництво виробiв з бетону для будiвництва 

" Оптова торгiвля будiвельними матерiалами 

" Iншi види оптової торгiвлi 

" Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту 

" Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу. 

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв АТ "КДБК" за 2019 рiк склала 196 осiб. 

Станом на 31 грудня 2019 року Статутний капiтал АТ "КДБК" складає 784707,00 грн, який 

розподiляється на 73528 простих iменних акцiй та 1206 привiлейованих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 10,50 грн. 

Показники рiчної фiнансової звiтностi пiдприємства за 2019 рiк не пiдлягають коригуванню з 

урахуванням iнфляцiйної складової вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах 

iнфляцiї", тому що на наше професiйне судження в країнi гiперiнфляцiя за звiтний перiод 

вiдсутня. 

До складу консолiдованої фiнансової звiтностi АТ "КДБК", складеної у вiдповiдностi до МСФЗ 

за рiк, який закiнчився 31 грудня 2019 року, включенi даннi фiнансової звiтностi АТ "КДБК", 

ТОВ "МОБIЛЬКОМУНСЕРВIС". 

 

Примiтка 2. Основнi пiдходи до складання звiтностi 

 Консолiдована фiнансова звiтнiсть АТ "КДБК" за 2019 рiк була складена у вiдповiдностi 

до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Пiдстава складання фiнансової звiтностi 

 АТ "КДБК" здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до чинного законодавства України 

та вимог у вiдношеннi до ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. 

У вiдповiдностi до листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, 

Державної служби статистики України вiд 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-

5/30523, № 04/4-07/702 "Про застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 

починаючи з 01.01.2012 року для складання фiнансової звiтностi АТ "КДБК" застосовує 

мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. 

Пiдприємством обрана дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012 р.  

Для складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2019 рiк застосовуються МСФЗ, що були чиннi 

на 31.12.2019 року, з урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ 1. 

 

Примiтка 3. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у використаннi облiкової полiтики  



Опис важливих аспектiв облiкової полiтики 

Прийнята облiкова полiтика застосовується для повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ. 

Надалi планується застосування такої облiкової полiтики, що вiдповiдатиме облiковiй полiтицi, 

застосованiй в попередньому звiтному роцi, за винятком добровiльної змiни облiкової полiтики, 

i можливого впливу наведених нижче стандартiв та iнтерпретацiй i поправок (змiн) до них, якi 

набирають чинностi з 1 сiчня 2020 року та iнших майбутнiх дат. 

Новi МСФЗ, що не застосовувалися, та прийнятi МСФЗ, якi ще не набули чинностi  

Концептуальна основа фiнансової звiтностi 

У новiй редакцiї оновлено структуру документа, визначення активiв i зобов'язань, а також 

додано новi положення з оцiнки та припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i 

розкриття даних у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Згiдно нової редакцiї iнформацiя, 

представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна допомагати користувачам оцiнити 

ефективнiсть керiвництва компанiї в управлiннi економiчними ресурсами. Принцип обачностi 

трактується через пiдтримку нейтральнiсть представлених даних. Обачнiсть визначається як 

прояв обережностi при винесеннi суджень в умовах невизначеностi. Правдиве уявлення даних 

трактується як подання сутi операцiй, а не тiльки їх юридичної форми. Нова  редакцiя КОФЗ 

передбачає двi форми звiтностi: звiт про фiнансовий стан i звiт про фiнансовi результати. Iншi 

форми об'єднанi пiд назвою "iншi форми i розкриття", визначається, що данi фiнансової 

звiтностi представляються за певний перiод i мiстять порiвняльну iнформацiю, а також за 

певних обставин - прогнознi данi.  

У новiй редакцiї КОФЗ вводиться поняття "звiтуюче пiдприємство", пiд яким мається на увазi 

сторона економiчної дiяльностi, яка має чiтко визначенi межi та поняття зведеної звiтностi.  

Вираз "економiчний ресурс" замiсть термiну "ресурс" пiдкреслює, що Рада МСФЗ бiльше не  

розглядає активи лише як фiзичнi об'єкти, а, скорiше, як набiр прав. Визначення активiв i 

зобов'язань не вiдносяться до "очiкуваних" надходжень або вiдтокiв. Замiсть цього визначення 

економiчного ресурсу вiдноситься до потенцiалу активу / зобов'язання виробляти / передавати 

економiчнi вигоди. Нова глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв оцiнки (iсторична i 

поточна вартiсть (справедлива вартiсть, вартiсть використання)), iнформацiї, яку вони надають. 

МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" 

Змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу. Бiзнес складається iз внескiв i суттєвих 

процесiв, якi у сукупностi формують здатнiсть створювати вiддачу.  

Нове керiвництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявнiсть внеску i суттєвого 

процесу, у тому числi для компанiй, якi знаходяться на раннiх етапах розвитку i ще не отримали 

вiддачу. У разi вiдсутностi вiддачi, для того щоб пiдприємство вважалосябiзнесом, має бути 

наявним органiзований трудовий колектив.  

Визначення термiну "вiддача" звужується, щоб зосередити увагу на товарах i послугах, якi 

надаються клiєнтам, на формуваннi iнвестицiйного доходу та iнших доходiв, при цьому 

виключаються результати у формi скорочення витрат та iнших економiчних вигод. Крiм того, 

наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть учасникiв ринку замiнювати вiдсутнi 

елементи чи iнтегрувати придбану дiяльнiсть i активи.  

Органiзацiя може застосувати "тест на концентрацiю". Придбанi активи не вважатимуться 

бiзнесом, якщо практично вся справедлива вартiсть придбаних валових активiв сконцентрована 

в одному активi (або групi аналогiчних активiв). 

МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових 

оцiнках та помилки" 

Змiни уточнюють визначення суттєвостi, пояснення до цього визначення та застосування цього 

поняття завдяки включенню рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших 

стандартах МСФЗ.  

Iнформацiя є суттєвою, якщо об?рунтовано очiкується, що її пропуск, спотворення або 

затуманення може вплинути на рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi загального 

призначення, винесенi на пiдставi такої фiнансової звiтностi, що представляє фiнансову 



iнформацiю про звiтуючу компанiю 

Змiни забезпечують послiдовнiсть використання визначення суттєвостi в усiх стандартах МСФЗ. 

МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть", МСБО 37 

"Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", Керiвництво iз 

застосування МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй", Посiбник з застосування МСФЗ 4 "Договори 

страхування", Основи для висновкiв до МСФЗ 17 "Страховi контракти". 

У всiх випадках словосполучення "економiчнi рiшення" замiнено словом "рiшення", а поняття 

"користувачi" звужено до "основних користувачiв". 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФОЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", 

МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" 

Змiни стосуються процентних ставок (такi як LIBOR, EURIBOR i TIBOR), що використовуються 

в рiзних фiнансових iнструментах: вiд iпотечних кредитiв до похiдних iнструментiв. 

Поправки  

  змiнили вимоги до облiку хеджування: при облiку хеджування передбачається, що 

контрольний показник процентної ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що хеджуються i 

грошовi потоки вiд iнструменту хеджування, не змiниться в результатi реформи; 

  обов'язковi для всiх вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливає реформа 

внутрiшньобанкiвської ставки рефiнансування; 

  не можна використовувати для усунення будь-яких iнших наслiдкiв реформи; 

вимагають розкриття iнформацiї про ступiнь впливу поправок на вiдносини хеджування. 

 . 

Жоден iз зазначених вище стандартiв чи поправок Товариство у 2019 роцi не застосувало 

достроково. 

 

При складаннi фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ керiвництво АТ "КДБК" 

використовує оцiнки та робить припущення, якi впливають на вiдображення у звiтному перiодi 

активiв та зобов'язань на дату фiнансової звiтностi та на вiдображення даних про  розмiр доходiв 

та витрат на протязi звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд оцiнок та 

прогнозiв. Судження, котрi суттєво впливають на показники фiнансової звiтностi, та оцiнки, якi 

можуть призвести до необхiдностi коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань 

наступних перiодiв, включають: 

" Резерв очiкуваних кредитних збиткiв. Керiвництво АТ "КДБК" визначило суму резерву 

сумнiвних боргiв (очiкуваних кредитних збиткiв) на пiдставi конкретних даних про покупцiв, 

аналiзу тенденцiй сплати заборгованостi покупцями. (дивись Примiтку 8) 

" Резерв вiдпусток. Керiвництво АТ "КДБК" визначило суму резерву вiдпусток на пiдставi 

конкретних фактичних даних щодо невикористаних вiдпусток робiтниками пiдприємства. 

(дивись примiтку 12). 

" Визнання вiдстроченого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Вiдстрочене 

зобов'язання  з податку на прибуток - сума податку на прибуток, яка може зменшити суму 

майбутнього податку на прибуток, та вiдображена  у звiтi про фiнансовi результати. При 

визначеннi майбутнiх величин об'єкту оподаткування податком на прибуток керiвництво 

використовує професiйне судження та оцiнки (на пiдставi даних за останнi три роки), а також 

очiкування вiдносно майбутнiх доходiв, якi визнаються об?рунтованими  у обставинах, якi 

склались. (дивись Примiтку 21). 

" Принцип безперервностi дiяльностi. Керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть, 

виходячи з принципу безперервностi дiяльностi. При формуваннi цього судження керiвництво 

проаналiзувало фiнансовий стан АТ "КДБК", поточнi намiри, результати дiяльностi та доступ до 

фiнансових ресурсiв, а також вплив фiнансової ситуацiї у країнi на майбутню дiяльнiсть АТ 

"КДБК". (дивись Примiтку 27). 

Примiтка 4. Основнi положення облiкової полiтики 

4.1. Визнання доходiв та витрат  



Товариство визнає дохiд вiд реалiзацiї (виручку) або вiд передачi товарiв (робiт, послуг) 

покупцям (замовникам) у сумi винагороди, яку отримує в обмiн на такi товари (роботи, 

послуги). 

Доходи Товариства визнаються, коли iснує валове надходження економiчних вигiд за 

визначений перiод в ходi звичайної дiяльностi Товариства, у результатi чого збiльшується 

власний капiтал, не пов'язаний iз внесками засновникiв.  

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично вiдбувся перехiд вiд продавця до 

покупця значних ризикiв, переваг та контроль над активами (товар вiдвантажено або квартира 

передана чи продана за договором купiвлi-продажу та право власностi передано), та дохiд 

вiдповiдає всiм критерiям визнання у вiдповiдностi до МСФЗ 18 "Виручка по контрактам з 

клiєнтами". 

Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї у вiдповiдностi до полiтики 

Товариства не передбачено. 

У випадку надання Товариством послуг з виконання робiт вiдповiдно до укладеного договору, 

дохiд визнається на пiдставi пiдписаних актiв виконаних будiвельно-монтажних робiт, або 

визначається на пiдставi загальної вартостi договору та вiдсотку виконання. 

Вiдсотковий дохiд визнається у тому перiодi, до якого вiн вiдноситься, виходячи з принципу 

нарахування. 

Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. 

4.2.  Оренда     з 2019 р. дiє МСФЗ 16 "Оренда" 

Оренда класифiкується як фiнансова оренда у вiдповiдностi до МСФЗ 16 "Оренда".  

Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства по 

найменшiй вартостi або справедливiй вартостi або дiсконтованiй вартостi мiнiмальних орендних 

платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається у звiт про фiнансовий стан 

пiдприємства як зобов'язання з фiнансової оренди, з розподiленням на довгострокову та поточну 

заборгованiсть. 

Фiнансовi витрати визначаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотку.  Вiдсоток 

визначається орендодавцем у вiдповiдному договорi або як ставка можливого залучення. 

Фiнансовi витрати включаються в звiт про фiнансовi результати на протязi вiдповiдних перiодiв 

оренди. 

 

4.3. Iноземнi валюти 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є 

функцiональною валютою. 

 Господарськi операцiї, якi здiйснюються в iноземнiй валютi, при первiсному визнаннi 

вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального банку України (НБУ) на дату 

здiйснення операцiї. 

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 " Вплив змiн валютних курсiв" всi 

монетарнi статтi, якi облiковуються в iноземнiй валютi, перераховуються та вiдображаються у 

Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi.  

 Курсовi рiзницi,якi виникли при перерахунку, вiдображаються сумуючим пiдсумком у звiтi про 

фiнансовi результати того перiоду, у якому вони виникли. 

4. 4. Витрати на позики 

Товариство при складаннi фiнансової звiтностi приймає базовий пiдхiд до облiку витрат на 

позики, вiдображений у МСБО 23 "Витрати на позики". 

Витрати на позики (вiдсотки та iншi витрати, пов'язанi з залученням коштiв) визнаються як 

витрати в тому перiодi, у якому вони були понесенi, з вiдображенням у звiтi про фiнансовi 

результати. 

4.5. Виплати робiтникам 

 Усi виплати робiтникам у Товариствi враховуються як поточнi вiдповiдно до МСБО 19 

"Виплати працiвникам". 



При здiйсненнi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов'язковий Єдиний соцiальний 

внесок за своїх робiтникiв у розмiрi, передбаченому дiючим законодавством України. 

Недержавне пенсiйне страхування робiтникiв до досягнення пенсiйного вiку здiйснюється за 

заявою робiтникiв, кошти перераховуються у вказанi фонди. Такi внески для Товариства є 

внесками до Пенсiйних програм з встановленими внесками, тому вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi тiльки як витрати у звiтi про фiнансовi результати. 

4.6. Витрати з податку на прибуток 

 Витрати з податку на прибуток визначаються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

Товариства у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток". 

 Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, 

складаються iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. 

 Поточний податок на прибуток визначається виходячи iз оподаткованого прибутку за звiтний 

перiод, визначеного у вiдповiдностi до Податкового кодексу України. 

 Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована у 

зв'язку iз наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у 

фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв та зобов'язань. Вiдстроченi 

податки на прибуток визначаються по тимчасовим рiзницям з використанням балансового 

методу облiку зобов'язань. 

 Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються по податковим ставкам, якi, як 

очiкується, будуть використанi у перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi 

зобов'язання на пiдставi податкових ставок, дiючих на звiтну дату, або про введення в дiю яких 

було достовiрно вiдомо станом на звiтну дату. 

 Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки у тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть 

того, що наявнiсть майбутнього оподаткованого прибутку надасть можливiсть реалiзувати 

вiдстроченi податковi активи, або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдстрочених 

податкових зобов'язань. 

 

4.7. Основнi засоби 

Основнi засоби АТ "КДБК" враховуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства 

вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi  засоби ". 

Основними засобами визнаються матерiальнi активи АТ "КДБК", очiкуємий строк корисного 

використання яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких перевищує  6000 грн. Цi активи 

використовуються в процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду iншим особам, для 

здiйснення адмiнiстративних та соцiальних функцiй. 

Основнi засоби АТ "КДБК" облiковуються по кожному iнвентарному об'єкту.  

Готовi до експлуатацiї об'єкти, котрi плануються до використання у складi основних засобiв, до 

моменту початку експлуатацiї, вiдносяться  до класу придбаних, але не введених в експлуатацiю 

основних засобiв. 

Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю, яка включає в себе вартiсть 

придбання та всi витрати, пов'язанi з доставкою та введенням об'єкту до експлуатацiї.  

Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим 

витратам. У момент вводу до експлуатацiї їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у 

вiдповiдностi до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв ". 

Лiквiдацiйна вартiсть - це сума грошових коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при 

його вибуттi пiсля закiнчення строку корисного використання, за вирахуванням витрат при  його 

вибуттi. У випадку, коли лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв визначити не має 

можливостi або вона не суттєва за сумою, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється. 

Строк корисного використання по групам однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається 

комiсiєю пiд час прийомки основних засобiв та затверджується Головою правлiння. Строк 

корисного використання основних засобiв переглядається щорiчно за результатами рiчної 

iнвентаризацiї. 



На пiдприємствi визначено наступнi строки корисного використання: 

 будiвлi, споруди, передавальнi пристрої 22-100 рокiв 

 машини та обладнання 8 рокiв 

 транспортнi засоби 8 рокiв 

 iнструмент, прилади, iнвентар 5-18 рокiв 

 iншi основнi засоби 2-18 рокiв 

Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих у лiзинг, встановлюється 

вiдповiдним строку дiї договору лiзингу (строк сплати лiзингових платежiв). 

Нарахування амортизацiї по кожному об'єкту основних засобiв здiйснюється  прямолiнiйним 

методом, виходячи iз строку корисного використання цих об'єктiв. Нарахування амортизацiї 

основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою вводу до експлуатацiї.   

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонт основних засобiв вiдносяться до витрат 

перiоду, у якому вони були здiйсненi. Вартiсть значних оновлень основних засобiв, якi призвели 

до подовження строку експлуатацiї, збiльшення об'єму виробництва та iнш., капiталiзується. 

Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови 

визнання матерiального активу, вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного 

об'єкту, операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компоненту.  

 

 Земельнi дiлянки, якi знаходяться у власностi пiдприємства, вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi по вартостi придбання. 

Для оцiнки вартостi основних засобiв використовується модель собiвартостi. 

У випадку, коли є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися, слiд оцiнити суму 

очiкуваного вiдшкодування такого активу та вiдобразити це у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

МСБУ 36 "Зменшення корисностi активiв ". 

Основнi засоби, якi призначенi для продажу та вiдповiдають критерiям визнання, враховуються 

у вiдповiдностi до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена 

дiяльнiсть ". 

4.8. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи Товариства враховуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

вiдповiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи ". 

 Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, котрi не мають матерiальної форми 

та контролюються Товариством, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства та 

використовуються протягом бiльш 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в 

адмiнiстративних цiлях або для передачi в оренду iншим особам. 

 Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за  окремими групами: 

" патенти; 

" авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); 

" лiцензiї; 

" торговi марки з урахуванням брендiв. 

Програмне забезпечення, яке є невiдокремленим та необхiдним для забезпечення роботи 

основних засобiв, враховується у складi цих об'єктiв. 

Нематерiальнi активи оцiнюються по первiснiй вартостi (собiвартостi), яка враховує вартiсть 

придбання та витрати, пов'язанi з введенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 

Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу складається iз всiх витрат на 

створення, виробництво та пiдготовку до експлуатацiї. Витрати на вишукування (науково-

дослiднi роботи) визнаються витратами в перiодi їх виникнення. 

Собiвартiсть нематерiального активу збiльшується на суму додаткових витрат, якщо: 

o iснує iмовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх 

економiчних вигiд, якi будуть бiльше, нiж первiсно оцiнений рiвень ефективностi; 

o цi витрати можливо достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу.  

Якщо понесенi по нематерiальному активу витрати необхiднi для пiдтримання первiсно оцiненої 



ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 

 Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом на протязi очiкуємого строку їх 

використання, але не менш 5 рокiв. Нарахування амортизацiї починається у мiсяцi, наступному 

пiсля вводу до експлуатацiї нематерiального активу. 

Очiкуємий строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх 

постановцi на облiк спецiальною комiсiєю, призначеною керiвництвом пiдприємства, виходячи 

з: 

o очiкуваного морального зносу, правових та iнших обмежень вiдносно строкiв 

використання та iнших факторiв; 

o  строкiв використання подiбних активiв, затверджених керiвництвом пiдприємства. 

На дату звiту нематерiальнi активи враховуються по моделi первiсної вартостi з урахуванням 

можливого зменшення корисностi активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 "Зменшення корисностi 

активiв". 

4.9. Запаси 

Облiк та вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО 2 

"Запаси". 

Запаси облiковуються за однорiдними групами: 

o сировина та матерiали; 

o запаснi частини; 

o паливо; 

o напiвфабрикати придбанi; 

o незавершене виробництво; 

o готова продукцiя; 

o товари. 

Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається iз вартостi придбання та iнших витрат, 

безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. 

Собiвартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї складається з прямих 

матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат. 

Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за 

фактичною собiвартiстю.  Для калькулювання фактичної виробничої собiвартостi продукцiї в 

Товариствi використовується попередiльний метод облiку витрат на виробництво. Особливiсть 

технологiї виробництва визначає один передiл - для виробництва бетону та (або) арматурних 

каркасiв, якi є напiвфабрикатами для послiдуючого передiлу - формування залiзобетонних 

конструкцiй.    

Товариство використовує наступнi статтi калькуляцiї виробництва залiзобетонних виробiв: 

а) основнi сировина та матерiали; 

б) допомiжнi сировина та матерiали; 

в) технологiчнi енергоресурси; 

г) заробiтна плата та нарахування на неї основного виробничого персоналу. 

Товариство використовує наступнi статтi витрат на будiвництво: 

а) матерiали (у тому числi залiзобетонi вироби, будiвельнi матерiали та iнше); 

б) вартiсть експлуатацiї машин та механiзмiв; 

в) заробiтна плата та нарахування на неї основного будiвельного персоналу. 

Товариство використовує метод ФIФО для оцiнки запасiв при їх вибуттi та передачi у 

виробництво. 

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по найменшiй iз двох оцiнок: собiвартостi або 

чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї у результатi 

звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат на продаж. 

Чиста вартiсть реалiзацiї для незавершеного виробництва та готової продукцiї на складi 

визначається за окремими найменуваннями. 

У випадку, коли чиста вартiсть реалiзацiї сировини та матерiалiв нижча собiвартостi, та цiна 



реалiзацiї готової продукцiї не змiнюється, зменшення вартостi сировини та матерiалiв не 

вiдображається. 

 

 

4.10. Фiнансовi iнвестицiї 

Фiнансовi iнвестицiї враховуються у вiдповiдностi до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: 

подання". В цiлях складання фiнансової звiтностi класифiкуються за категорiями: 

o призначенi для торгiвлi;  

o якi утримуються до погашення;  

o у наявностi для продажу; 

o iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. 

Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, враховуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її 

змiни на прибуток (збиток). 

 Iнвестицiї, якi мають фiксований строк погашення та утримуються до погашення, враховуються 

по амортизованiй собiвартостi. Iнвестицiї, якi не мають фiксованого строку погашення, 

враховуються по собiвартостi. 

 Iнвестицiї у наявностi для продажу, враховуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її 

змiни на власний капiтал. 

 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї враховуються за пайовим методом. 

4.11. Дебiторська заборгованiсть 

 Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, якi пред'являються  покупцям та iншим 

особам на отримання грошових коштiв, товарiв чи послуг. При складаннi  фiнансової звiтностi  

дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (отримання очiкується на протязi 

поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка 

не може бути вiднесена до поточної). 

 Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає 

за реалiзованi у ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари та послуги) та 

неторгова (поточна) дебiторська заборгованiсть. 

 Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю 

переданих активiв. 

 У  фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та 

вiдображається по чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської 

заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної 

заборгованостi. 

Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв 

очiкуваних кредитних збиткiв. Резерв очiкуваних кредитних збиткiв створюється з 

використанням методу класифiкацiї дебiторiв за наступними строками виникнення: 

" до 1-го мiсяця; 

" вiд 1-го до 6-ти мiсяцiв; 

" бiльше 6-ти мiсяцiв. 

Оцiночнi коефiцiєнти визначаються на пiдставi iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв з 

урахуванням факторiв присутностi об'єктивних свiдоцтв того, що Товариство не зможе стягнути 

дебiторську заборгованiсть. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть (крiм вiдстроченого податку на прибуток) 

облiковується залежно вiд виду за амортизованою або дисконтованою вартiстю. 

4.12. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в установах банкiв, готiвковi грошовi 

кошти у касi, грошовi документи та еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у користуваннi.  

4.13. Власний капiтал 

Статутний капiтал складається iз внескiв акцiонерiв. Сума перевищення справедливої вартостi 

отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки акцiонера вiдображається як емiсiйний 



дохiд. 

Товариство визнає резервний капiтал у складi власного капiталу, який був сформований у 

вiдповiдностi до Статуту  пiдприємства. 

Компанiя нараховує дивiденди акцiонерам та визнає їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки у 

тому випадку, якщо вони були об'явленi до звiтної дати включно. 

 Порядок розподiлу прибутку Товариства визначають Загальнi збори. 

4.14. Зобов'язання та резерви 

Облiк та визнання зобов'язань та резервiв Товариства здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО 37 

"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". 

Зобов'язання Товариства класифiкуються на довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв 

або одного виробничого циклу) та поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв або одного 

виробничого циклу). 

Довгостроковi зобов'язання (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) вiдображаються в 

залежностi вiд виду або по амортизованiй, або по дисконтованiй вартостi. 

Поточна кредиторська заборгованiсть враховується та вiдображається в Балансi по первiснiй 

вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 

Компанiя здiйснює перевiд частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу 

поточної, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини боргу 

залишається менше, нiж 365 днiв. 

Резерви визнаються, коли Товариство у результатi визнаної подiї в минулому має юридичнi або 

фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi буде необхiдний 

вiдтiк ресурсiв та яке можливо оцiнити досить надiйно. 

Резерв вiдпусток нараховується виходячи з кiлькостi днiв невикористаних вiдпусток 

рабiтниками пiдприємства станом на кiнець звiтного перiоду та у розмiрi витрат пiдприємства на 

сплату цих вiдпусток. 

Товариство визнає умовнi зобов'язання, виходячи з критерiїв визнання з урахуванням оцiнки 

ймовiрностi їх виникнення та сум погашення, отриманих вiд експертiв. 

 

Примiтка 5. Основнi засоби 

Вiдповiдно до вимог МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi" та МСБО 16 "Основнi засоби" станом на 01.01.2012 р. була проведена оцiнка вартостi 

основних засобiв. Мета оцiнки - визначення справедливої вартостi основних засобiв для 

вiдображення у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. Експертну грошову оцiнку земельних дiлянок проводило Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Увекон Ленд" (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi № 11222/10 вiд 

20.12.2010 р.), оцiнку основних засобiв (крiм земельних дiлянок) проводило Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Увекон-Харкiв" (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi № 

9917/10 вiд 27.08.2010 р.) 

Даннi про первiсну, залишкову вартiсть та знос кожного класу основних засобiв наведенi в 

наступнiй таблицi: 

 

 Земельнi дiлянки, тис .грн. Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої, тис. грн.

 Машини та обладнання, тис. грн. Транспортнi засоби, тис. грн. Iнструмент, 

прилади, iнвентар, тис. грн. Iншi основнi засоби, тис. грн. Всього, тис. грн. 

Первiсна вартiсть станом на 31.12.2018 р. 15570 48709 2654 4020 2920 24358 98231 

Надходження (придбання, полiпшення)     30 36 66 

Вибуття (реалiзацiя)        

Первiсна вартiсть станом на 31.12.2019 р. 15570 48709 2654 4020 2950 24394 98297 

        

Знос станом на 31.12.2018 р.  3312 1325 3172 2496 8810 19155 

Нараховане зносу за 2019 рiк  451 248 405 102 1358 2564 



Знос станом на 31.12.2019 р.  3763 1573 3577 2598 10168 21679 

        

Залишкова вартiсть станом на 31.12.2018 р. 15570 45397 1329 848 424 15548 79116 

 

Надходження (придбання, полiпшення)     30 36 66 

Вибуття (реалiзацiя)        

Нараховане зносу за 2019 рiк  451 248 405 102 1358 2564 

Залишкова вартiсть станом на 31.12.2019 р. 15570 44946 1081 443 352 14226 76618 

 

 

Крiм цього iнших змiн основних засобiв  АТ "КДБК" у 2019 роцi не здiйснювало. 

На пiдприємствi вiдсутнi договори фiнансової оренди. 

На пiдприємствi вiдсутнi окремi об'єкти основних засобiв, сума нарахованого зносу по яким 

дорiвнює первiснiй вартостi. 

Амортизацiя по об'єктам основних засобiв нарахована  прямолiнiйним методом, виходячи зi 

строку корисного використання цих об'єктiв. 

Залишкова вартiсть основних засобiв, якi є забезпеченням по кредитним договорам, станом на 

31.12.2019 р. складає 16352,3 тис. грн. 

До складу основних засобiв АТ "КДБК" включено об'єкти iнвестицiйної нерухомостi  -  будiвлi 

та частина будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв.  

Вартiсть об'єктiв  iнвестицiйної нерухомостi станом на 31 грудня 2019 року складає 16068 тис. 

грн.  

У 2019 роцi на пiдприємствi була проведена дiагностика на зменшення корисностi основних 

засобiв згiдно МСФЗ 36 "Знецiнення активiв". Вартiсть вiдшкодування була  визначена на рiвнi 

розрахункової  вартостi використання по прийнятим одиницям, що генерують грошовi потоки. 

Визначена вартiсть використання по прийнятим одиницям, що генерують грошовi потоки, 

перевищує балансову вартiсть одиниць, що генерують грошовi потоки.  За результатами 

тестування  вартiсть вiдшкодування перевищує балансову вартiсть активiв, що свiдчить про 

вiдсутнiсть знецiнення активiв станом на 31.12.19 р. 

Примiтка 6.  Iншi фiнансовi iнвестицiї 

До складу iнших фiнансових iнвестицiй включено iнвестицiї без фiксованого строку погашення: 

      Вартiсть, тис. грн. 

 станом на 31.12.2019 р. станом на 31.12.2018 р. 

Внески згiдно договору про спiльну дiяльнiсть на будiвництво житлового будинку у м. Харковi 

по вул. Зерновiй (навпроти ОГПО Комiнтернiвського району) 10294 10294 

Всього: 10294 10294 

В 2019 рух фiнансових iнвестицiй враховувались за собiвартiстю. 

Примiтка 7. Виробничi запаси, незавершене будiвництво та товари 

 Вартiсть, тис. грн. 

 станом на 31.12.2019 р. станом на 31.12.2018 р. 

Виробничi запаси 5454 6706 

Незавершене виробництво 145028 112227 

Товари 28956 30426 

Всього: 179438 149359 

 

АТ "КДБК" використовує метод ФIФО для оцiнки вибуття виробничих запасiв та товарiв. У 

фiнансовiй звiтностi виробничi запаси та товари вiдображенi за собiвартостю.  

Незавершене виробництво вiдображено по собiвартостi за собiвртiстю, яка складається з прямих 

матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат.  

Станом на 31.12.2019 р. залежалi виробничi запаси, якi не можуть бути використанi у 

виробничому процесi, вiдсутнi.  



Тестування на наявнiсть ознак знецiнення не проводилось. 

 Передачi запасiв на комiсiю, переробку не здiйснювалось. Виробничi запаси та товари не є 

предметом забезпечення АТ "КДБК" за своїми зобов'язаннями.  

Примiтка 8. Дебiторська заборгованiсть 

 Станом на 31.12.2019 р. Станом на 31.12.2018 р. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (первiсна вартiсть) 461 731 

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв (69) (106) 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 335 865 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 2 2 

Iнша дебiторська заборгованiсть 5065 5548 

Всього: 5794 7040 

 

Станом на 31 грудня 2019 року розмiр резерву сумнiвних боргiв складає 69 тис. грн. (станом на 

31 грудня 2018 р. - 106 тис. грн.).  Чисте зменшення суми резерву сумнiвних боргiв склало 877 

тис. грн. 

 

Рух резерву очiкуваних кредитних збиткiв: 

Залишок резерву на 31.12.2018 р. 106 

Нарахування резерву --37 

Використання - 

Залишок резерву на 31.12.2019 р. 69 

 

Цей резерв створено вiдносно дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (первiсна 

вартiсть) з використанням методу класифiкацiї дебiторської заборгованостi за наступними 

строками: 

Термiн виникнення дебiторської заборгованостi Станом на 31.12.2019 р. Станом на 

31.12.2018 р. 

До 1-го мiсяця 233 403 

Вiд 1-го до 6-ти мiсяцiв 228 328 

Бiльше 6-ти мiсяцiв   

Всього: 461 731 

 

Примiтка 9. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 Станом на 31.12.2019 р. Станом на 31.12.2018 р. 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 257 233 

У тому числi в касi 61 118 

 

Примiтка 10. Статутний капiтал та прибуток на акцiю 

Станом на 31 грудня 2019 року Статутний капiтал АТ "КДБК" складає 784707,00 грн, який 

розподiляється на 73528 простих iменних акцiй та 1206 привiлейованих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 10,50 грн. 

Протягом звiтного року АТ "КДБК" не проводило додаткову емiсiю. 

Права та обов'язки акцiонерiв - власникiв простих та привiлейованих акцiй зазначенi у Статутi 

товариства. 

Згiдно зi Статутом "Власники привiлейованих акцiй мають право на отримання щорiчно 

фiксованого дивiденду у розмiрi 50,00  грн. на акцiю за винятком випадкiв, встановлених 

законом". 

Згiдно Рiшення чергових загальних зборiв вiд 24 квiтня 2019 року (протокол № 42) було 

прийнято  рiшення залишок прибутку не розподiляти. 

Таким чином, у 2019 роцi будо спрямовано на виплату дивiдендiв 60300,00 грн.   

 



Примiтка 11. Кредити 

 Станом на 31.12.2019 р. Станом на 31.12.2018 р. 

Довгостроковi кредити банкiв - 6183 

Короткостроковi кредити банкiв 10683 10996 

Всього: 10683 17179 

 

22.06.2018 р.  було укладено додаткову угоду № 2 до додаткового договору № 1 вiд 03.08.2017 р. 

до генерального кредитного договору № 0064/07/2017/0270 вiд 02.08.2017 р. мiж АТ "КДБК" та 

ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", вiдповiдно до умов якого збiльшено  лiмiт кредитування до  

21200000,00 грн. та змiнено графiк зменшення лiмiту не вiдновлювальної кредитної лiнiї.  

Так, у 2019 роцi АТ "КДБК" не отримувало кредитних коштiв та погасило заборгованiсть за 

кредитами банкiв у сумi 6496 тис. грн. 

Частиною забезпечень за кредитними договорами є основнi засоби (див. Примiтки 5). 

 

Примiтка 12. Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 

Резерв вiдпусток 

Залишок резерву на 31.12.2018 р. 850 

Нарахування резерву -38 

Використання 0 

Залишок резерву на 31.12.2019 р. 812 

 

Резерв вiдпусток визначено як суму витрат на оплату працi працiвникам пiдприємства на 

пiдставi конкретних даних щодо невикористаних вiдпусток. 

 

Примiтка 13. Кредиторська заборгованiсть та поточнi зобов'язання  

 Станом на 31.12.2019 р. Станом на 31.12.2018 р. 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 836 1434 

Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв 126493 117477 

Поточнi зобов'язання з бюджетом 8888 6124 

Поточнi зобов'язання зi страхуванням 706 657 

Поточнi зобов'язання з оплати працi 38929 26325 

Поточнi зобов'язання з учасниками 1231 1231 

Iншi поточнi зобов'язання 37629 30603 

Всього: 214712 158418 

 

Стан розрахункiв по податкам, крiм податку на прибуток 

 Станом на 31.12.2019 р. Станом на 31.12.2018 р. 

Податок на додану вартiсть 51 63 

Податок за земельнi дiлянки 31 31 

Податок на доходи фiзичних осiб 8759 5987 

Збiр за спецiальне використання води, плата за користування надрами, екологiчний податок

 47 43 

Всього: 8888 6124 

 

Примiтка 14  

АТ "КДБК" не має непоточних активiв, утримуваних для продажу, та припиненої дiяльностi, 

iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства, нематерiальних активiв. 

Пiдприємство не здiйснює розвiдку та оцiнку запасiв корисних копалин, не веде сiльське  

господарство, не отримує державних грантiв та державної допомоги, не використовує програми 

пенсiйного забезпечення, не складає звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї, на показники фiнансової 

звiтностi не впливають змiни валютних курсiв.  



Протягом 2019  року АТ "КДБК" не здiйснювало операцiї по об'єднанню бiзнесу, не випускало 

страховi контракти та не утримувало договори перестрахування. 

 

Примiтка 15. Доходи 

Наступна таблиця надає аналiз доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) АТ 

"КДБК" за 2018 рiк та 2019 рiк: 

 

 

 Сума, тис. грн. (без ПДВ) 

 2019 рiк 2018 рiк 

Дохiд вiд виконання будiвельних контрактiв 6137 43797 

Дохiд вiд реалiзацiї квартир 941 3833 

Дохiд вiд надання послуг 27846 34949 

Всього: 34924 82579 

 

До складу доходу вiд виконання будiвельних контрактiв у 2019 роцi включено: 

" дохiд вiд виконання робiт з будiвництва багатоповерхового житлового будинку у 

мiкрорайонi "Мобiль" смт. Пiсочин Харкiвського району Харкiвської областi, замовник - 

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "МОБIЛЬ", 

визначено на пiдставi Довiдки про суму виконаних будiвельних робiт у розмiрi 6137 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2019 року не завершенi наступнi будiвельнi контракти: 

1. на будiвництво багатоповерхового житлового будинку у мiкрорайонi "Мобiль" смт. 

Пiсочин Харкiвського району Харкiвської областi по вул. Дагаєва, 3,  замовник - ОК "ЖБК 

"МОБIЛЬ". У 2019 роцi витрати АТ "КДБК" склали - 13879944,66 грн. 

Iншi види доходiв: 

 Сума, тис. грн.  

 2019 рiк 2018 рiк 

Дохiд вiд реалiзацiї залiзобетонних виробiв 7574 7940 

Дохiд вiд реалiзацiї iнших будiвельних матерiалiв 3 3 

Доiод вiд операцiй оренди (оперативної) 4536 3609 

Iншi  506 842 

Всього iнших операцiйних доходiв 12619 12394 

Iншi фiнансовi доходи (нарахованi вiдсотки  на залишок грошових коштiв на рахунках 

пiдприємства) 9  

Дохiд вiд участi у дочiрнiх пiдприємствах 0 0 

Штрафи отриманi 0 0 

Дивiденди отриманi 0 0 

 

 

Примiтка 16. Собiвартiсть  

До собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiднесено: 

 Сума, тис. грн.  

 2019 рiк 2018 рiк 

Витрати по  будiвельним контрактам 6137 43797 

Собiвартiсть реалiзованих квартир 941 3238 

Витрати з надання послуг 17317 22313 

Всього: 24395 69348 

 

Примiтка 17. Адмiнiстративнi витрати 

 Сума, тис. грн.  

 2019 рiк 2018 рiк 



Матерiальнi витрати 3824 6921 

Витрати на оплату працi 7868 10675 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 1745 2363 

Амортизацiя 1069 1070 

Iншi   

Податок на земельнi дiлянки 371 370 

Податок на нерухоме майно 180 160 

Полiпшення основних засобiв адмiнiстративного призначення 415 363 

Послуги банкiв 196 372 

Витрати на вiдрядження 9 6 

Послуги зв'язку  116 104 

Всього: 15793 22406 

 

Примiтка 18. Iншi операцiйнi витрати 

 Сума, тис. грн.  

 2019 рiк 2018 рiк 

Собiвартiсть реалiзованих залiзобетонних виробiв 7574 7574 

Собiвартiсть реалiзованих iнших будiвельних матерiалiв 3 3 

Амортизацiя орендованих основних засобiв 206 208 

Полiпшення орендованих основних засобiв 0 0 

Iншi  0 160 

Всього iнших операцiйних витрат 7783 8282 

 

Примiтка 19. Фiнансовi витрати 

До складу фiнансових витрат включено суму нарахованих та сплачених вiдсоткiв за 

користування кредитними коштами у 2018 роцi - в сумi 3714 тис. грн., у 2019 роцi - 2683тис. 

грн.  

Примiтка 20. Витрати по податку на прибуток 

Витрати по податку на прибуток включають: 

 Сума, тис. грн.  

 2019 рiк 2019 рiк 

Поточний податок на прибуток (нарахований вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України

   

(Доход) витрати  по податку на прибуток (558) (1459) 

Всього (доход) витрати по податку на прибуток (558) (1459) 

 

Примiтка 21.  Елементи операцiйних витрат 

 Сума, тис. грн.  

 2019 рiк 2018 рiк 

Матерiальнi витрати 53602 53602 

Витрати на оплату працi 19083 19083 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 4236 4236 

Амортизацiя 2564 2564 

Iншi операцiйнi витрати   

Податок на земельнi дiлянки 371 370 

Податок на нерухоме майно 180 160 

Полiпшення основних засобiв адмiнiстративного призначення 415 363 

Послуги банкiв 196 374 

Витрати на вiдрядження 9 6 

Послуги зв'язку  116 104 

Всього: 80772 120431 



 

Примiтка 22. Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй 

Виходячи з того, що за результатами роботи АТ "КДБК" за 2019 рiк фiнансовий результат - 

збиток у розмiрi 2544 тис. грн., та враховуючи середньорiчну кiлькiсть простих акцiй - 73528 

шт., збиток на одну акцiю склав 34,60 грн. 

 

Примiтка 23. Розрахунки з пов'язаними сторонами 

В цiй фiнансовiй звiтностi пов'язаними сторонами визначаються фiзичнi особи або суб'єкти 

господарювання,  пов'язанi  з  АТ "КДБК": 

а)  фiзичнi особи або близькi родичi таких осiб, якi 

" контролюють АТ "КДБК" або здiйснюють спiльний контроль над АТ "КДБК"; 

" мають суттєвий вплив на АТ "КДБК"; 

" є членами  провiдного  управлiнського персоналу АТ "КДБК". 

б)  суб'єкти господарювання є пов'язаними  iз  АТ "КДБК", якщо виконується будь-яка з таких 

умов: 

" суб'єкт господарювання та АТ "КДБК", є членами однiєї групи (а це означає, що кожне  

материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним 

контролем є пов'язанi одне з одним); 

"  один суб'єкт господарювання є асоцiйованим  пiдприємством  або спiльним 

пiдприємством iншого суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства  чи спiльного 

пiдприємства члена групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання); 

" обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;  

" один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта 

господарювання, а iнший  суб'єкт господарювання  є асоцiйованим пiдприємством  цього 

третього  суб'єкта господарювання; 

" суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi 

працiвникiв або АТ "КДБК", або будь-якого суб'єкта господарювання, який є зв'язаним iз  АТ 

"КДБК"; 

" суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, 

визначеної в пунктi а); 

" особа, визначена в  пунктi  а) має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом  

провiдного  управлiнського персоналу суб'єкта  господарювання (або материнського 

пiдприємства суб'єкта господарювання). 

 

Розрахунки з iншими пов'язаними сторонами 

 

Сальдо розрахункiв станом на 01.01.2019 р. Отримано АТ "КДБК" Розрахунки АТ 

"КДБК" Сальдо розрахункiв станом на 31.12.2019 р. 

на користь АТ "КДБК" на користь зв'язаної сторони всього у тому рахунку на 

користь АТ "КДБК" на користь зв'язаної сторони всього у тому рахунку 

   Надано послуг Грошовi кошти  Грошовi кошти

 Надано послуг Надано послуг   

 792 835 835  767 758 7 2  860 

 

Iншими пов'язаними з АТ "КДБК" сторонами є ТОВ "IБК "Пiвдентрансбуд" та ТОВ "Куряж-

Центр", якi є суб'єктами господарювання, що  перебувають пiд контролем членiв наглядової 

ради АТ "КДБК". 

Розрахунки з iншими зв'язаними сторонами за 2019 рiк: 

1. ТОВ "IБК "ПIВДЕНТРАНСБУД": 

Сальдо розрахункiв станом на 01.01.2019 р. - 268554,34 грн. на користь ТОВ  "IБК 

"ПIВДЕНТРАНСБУД". 



За 2019 рiк вартiсть послуг по технiчному нагляду за виробництвом склала 470145,19 грн. 

Розрахунок за наданi послуги: 

- Перерахування грошових коштiв - 461560,85 грн. 

- Орендна плата - 6660,00 грн. 

- Вартiсть експлуатацiйних послуг - 2190,90 грн. 

Сальдо розрахункiв станом на 31.12.2019 р. - 268287,78 грн. на користь ТОВ "IБК 

"ПIВДЕНТРАНСБУД". 

2. ТОВ "КУРЯЖ-ЦЕНТР": 

Сальдо розрахункiв станом на 01.01.2019 р. - 523187,80 грн. на користь ТОВ "КУРЯЖ-ЦЕНТР". 

За 2019 рiк орендна плата та експлуатацiйнi послуги склали 364859,83 грн. 

Розрахунок за наданi послуги: 

- Перерахування грошових коштiв - 296000,00 грн. 

Сальдо розрахункiв станом на 31.12.2019 р. - 592047,63 грн. на користь ТОВ "КУРЯЖ-ЦЕНТР". 

 

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу 

Компенсацiя провiдному персоналу  - контрактна (договiрна) заробiтна плата, яка була 

нарахована  за вiдпрацьований звiтний рiк. Загальна сума такої компенсацiї за 2019 рiк - 1693 

тис. грн.  вiдображена у сумi витрат на оплату працi у складi адмiнiстративних витрат. 

Примiтка 24. Iнформацiя про сегменти 

Вiдповiдно до облiкової полiтики АТ "КДБК" видiляє окремi господарсько - галузевi сегменти у 

тому випадку, коли об'єм реалiзацiї продукцiї вiдповiдних видiв дiяльностi перевищує 40% всiх 

доходiв вiд реалiзацiї. 

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi АТ "КДБК" у 2019 роцi немає можливiсть 

видiлити окремий. Розмiр доходiв та витрат дивись у примiтках 15, 16. 

Примiтка 25. Фiнансовi iнструменти та фактори фiнансового ризику 

У процесi своєї дiяльностi АТ "КДБК" схильне до цiлого ряду фiнансових ризикiв: ринковi 

ризики (ризик впливу змiн вiдсоткових ставок на грошовi потоки, кредитнi ризики) та ризики 

лiквiдностi. Загальна програма управлiння ризиками придiляє велику увагу непередбачуваностi 

фiнансових ризикiв з цiллю мiнiмiзацiї можливого негативного впливу на фiнансовi показники 

АТ "КДБК". 

Ризик змiни грошових потокiв  

 АТ "КДБК" запозичує грошовi кошти в банках пiд поточнi ринковi вiдсотки. АТ "КДБК" 

схильне до ризику змiни вiдсоткової ставки у зв'язку зi змiною ринкової вартостi вiдсоткових 

позик. 

АТ "КДБК" не має iстотних активiв, якi можуть приносити вiдсотковий дохiд. Товариство не 

використовує iнструменти хеджування з цiллю  управлiння ризиком змiни вiдсоткових ставок 

тому, що керiвництво вважає, що не має необхiдностi у використаннi цих iнструментiв.  

Кредитний ризик 

Фiнансовi активи, якi можуть бути схильнi до кредитного ризику, переважно складаються iз 

дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Не 

дивлячись на те, що темпи погашення дебiторської заборгованостi схильнi до впливу 

економiчних факторiв, керiвництво не вважає, що у АТ "КДБК" виникне  iстотний ризик збиткiв 

понад сформований резерв сумнiвних боргiв. 

Пiдприємство не володiє та не випускає фiнансовi iнструменти у торгiвельних цiлях.  

Ризик лiквiдностi 

Полiтика зниження ризику лiквiдностi припускає пiдтримку достатнього рiвня грошових коштiв 

або можливостi залучення достатнiх об'ємiв фiнансування з iснуючих джерел позикових коштiв.  

Можливiсть забезпечення виконання спецiальних умов кредитних договорiв має велике 

значення для управлiння ризиками лiквiдностi. Будь-яке порушення спецiальних умов iстотно 

вплине на спроможнiсть АТ "КДБК" погасити свої зобов'язання.  

Справедлива вартiсть 



Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань зi строком погашення менш одного року 

майже дорiвнює їх справедливiй вартостi. 

Примiтка 26. Договiрнi, умовнi зобов'язання та iншi ризики 

Оподаткування 

 Українське податкове законодавство схильне до частих змiн та доповнень. Керiвництво АТ 

"КДБК" не виключає можливостi того, що змiни в цьому законодавствi можуть iстотно 

вплинути на результати фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. 

Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2019 року вiдповiднi положення податкового 

законодавства iнтерпретованi коректно, положення пiдприємства стосовно податкового 

законодавства буде стабiльним. Тому, станом на 31 грудня 2019 року не було створено резерв на 

можливе податкове зобов'язання.  

Судовi розгляди 

На кiнець звiтного перiоду в АТ "КДБК"  немає поточних судових процесiв та позовiв, якi 

можуть суттєво вплинути на результати дiяльностi або фiнансове положення Товариства, тому 

резерв на судовi розгляди не створювався. 

Примiтка 27. Управлiння капiталом 

 В областi управлiння капiталом керiвництво АТ "КДБК" має своєю цiллю гарантування 

пiдприємству можливостi ведення безперервної дiяльностi для забезпечення доходiв акцiонерам 

та пiдтримання оптимальної структури капiталу з цiллю зниження витрат на його залучення. 

Пiдприємство здiйснює монiторинг структури капiталу з використанням коефiцiєнта долi 

позикових коштiв та коефiцiєнту заборгованостi. Коефiцiєнт долi позикових коштiв 

визначається спiввiдношенням суми чистої заборгованостi до загальної величини власного 

капiталу. Чиста заборгованiсть - загальна сума позикових коштiв (короткострокових та 

довгострокових) за мiнусом грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Загальна сума капiталу 

визначається як власний капiтал плюс сума чистої заборгованостi. Коефiцiєнт заборгованостi 

визначається спiввiдношенням суми чистої заборгованостi до загальної величини власного 

капiталу. 

Коефiцiєнт долi позикових коштiв та коефiцiєнт заборгованостi станом на 31 грудня 2018 року 

та на 31 грудня 2019 року: 

 

 Станом на 31.12.2018 р. Станом на 31.12.2019 р. 

Довгостроковi кредити банкiв 6183  

Короткостроковi кредити банкiв 10996 10683 

Загальна сума позикових коштiв 17179 10683 

Грошовi кошти та їх еквiваленти (233) (257) 

Чиста заборгованiсть 16946 10426 

Власний капiтал 44192 41588 

Загальна сума капiталу 61138 52014 

   

Коефiцiєнт  заборгованостi, % 38,3 25,1 

Коефiцiєнт долi позикових коштiв, % 27,7 20,0 

Зменшення коефiцiєнта заборгованостi та коефiцiєнта долi позикових коштiв на протязi 2019 

року зумовлено iстотним зменшенням величини чистої заборгованостi у результатi отримання 

погашення кредиту на загальну суму 6496 тис. грн. та отримання чистого фiнансового 

результату  - збитки у розмiрi 2544 тис. грн. 

Примiтка 28. Подальшi подiї 

За перiод з 01 сiчня 2020 р. до дати затвердження фiнансової звiтностi  у вiдповiдностi до МСБО 

10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" не пiдприємствi не вiдбувалось наступних подiй: 

1. Подiй, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду 

2. Подiй, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

АФ "Ангор", ТОВ 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23762422 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

м. Харкiв, вул. Достоєвського, 13 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1230 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 363/5, дата: 12.07.2018 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) У зв'язку з специфiкою будiвництва 

та безперервним веденням 

будiвельних робiт по будiвництву 

житла аудитор об'єктивно не в змозi 

пiдтвердити вартiсть незавершеного 

будiвництва на суму 141 181 200,04 

грн. Дана сума по вiдношенню до 

валюти балансу є суттєвою, проте 

не всеохоплюючою. 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 2, дата: 25.02.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 26.02.2020, дата 

закінчення: 16.03.2020 

12 Дата аудиторського звіту 16.03.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

62 400,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ  НЕЗАЛЕЖНОГО  АУДИТОРА  

 

Управлiнському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС", власникам цiнних паперiв  та для 

надання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. 

Звiт щодо аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi 

 



Думка iз застереженням 

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС",  та її дочiрнього 

пiдприємства Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мобiлькомунсервiс" ("Група"), що 

складається з консолiдованого балансу (консолiдованого звiту про фiнансовий стан) на 31 

грудня 2019 р., консолiдованого звiту про фiнансовi результати (консолiдованого звiту про 

сукупний дохiд), консолiдованого звiту про власний капiтал (консолiдованого звiту про змiни 

у власному капiталi) та консолiдованого звiту про рух грошових коштiв (консолiдованого 

звiту про рух грошових коштiв) за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до 

консолiдованої фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає  

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах консолiдований фiнансовий стан Групи на 31 грудня 

2019р. та її консолiдованi фiнансовi результати i консолiдованi грошовi потоки за рiк, що 

закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.   

Основа для думки iз застереженням 

У зв'язку з специфiкою будiвництва та безперервним веденням будiвельних робiт по 

будiвництву житла аудитор об'єктивно не в змозi пiдтвердити вартiсть незавершеного 

будiвництва на суму 141 181 200,04 грн. Дана сума по вiдношенню до валюти балансу є 

суттєвою, проте не всеохоплюючою. 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит консолiдованої фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню 

до Групи згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв 

етики для бухгалтерiв ("Кодекс "РМСЕБ") та етичними вимогами, застосованими в Українi до 

нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики 

вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi 

докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз 

застереженням. 

 

Ключовi питання аудиту 

 

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi 

питання розглядалися в контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому 

та при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих 

питань. За винятком питання, зазначеного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми 

визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю про якi слiд вiдобразити в 

нашому звiтi. 

 

Iнша iнформацiя  

Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в: 

- Рiчнiй iнформацiї емiтента за 2019 рiк (окрiм фiнансової звiтностi та цього Звiту незалежного 

аудитора), що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. 40  та ст. 401 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 року. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Наша думка щодо 

консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.  У зв'язку з нашим 



аудитом консолiдованої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою 

iнформацiєю, зазначеною вище, пiсля її надання та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 

викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує 

суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.  

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за консолiдовану фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього 

контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити 

складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки. 

При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Групу чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Групи. 

 Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi  

Нашими цiлями  є отримання обгрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова 

звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та 

випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем 

впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 

основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  

Крiм того, ми: 

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Групи; 

" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 

отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть Групи свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку 



щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути 

увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї 

є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Групу припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.     

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  

 

 

Iншi питання 

 

Аудитор звертає увагу на наявнiсть заборгованостi за розрахунками з оплати працi i 

пов'язаних з нею податкiв. Дана заборгованiсть є прострочена. 

На дату видачi цього звiту дiяла постанова кабiнету мiнiстрiв України № 211 вiд 11.03.2020р. 

"Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" про встановлення з 12 березня 2020 р. до 24 квiтня 

2020 р. на всiй територiї України карантину. Аудитор не в змозi передбачити вплив наслiдкiв 

карантину на економiку України та операцiйну дiяльнiсть для подальшого розвитку Групи. 

Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано, аудитор лише звернув увагу.  

 

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних вимог 

 

Цей роздiл звiту незалежного аудитора пiдготовлено вiдповiдно до ст.14 ЗУ "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" та вiдповiдно до п.4 ст.75 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 №514-VI, зi змiнами та доповненнями. 

В  Групi не передбачено створення ревiзiйної комiсiї, а також в 2019р. не було перевiрки з 

боку контролюючих та iнших органiв вiдносно фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за результатами  фiнансового року. 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

 

- Аудиторська фiрма "Ангор", Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

-  Код ЄДРПОУ 23762422  

- включена до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв  аудиторської дiяльностi, якi мають право  

проводити обов'язковий аудит фiнансової  звiтностi  № 1230 

- Мiсцезнаходження: 61009, м. Харкiв, вул. Достоєвського, 13 

 

 

  Партнером завдання  iз аудиту,  результатом якого є цей  звiт незалежного аудитора, є  

Антонець  Валентина Михайлiвна. 

 

 

 

 

Директор  АФ "Ангор"             В.М. Антонець                                                       



 (Сертифiкат аудитора серiї А №000431)                                      

              

 

Адреса: Україна, 61009, м. Харкiв, вул. Достоєвського, 13  

"16" березня 2020 року 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Наскiльки вiдомо керiвництву АТ "КДБК", рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, мiстить достовiрне та об єктивне подання 

iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки АТ "КДБК" та 

юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Звiт керiвництва включає достовiрне та об єктивне подання iнформацiї про розвиток i 

здiйснення господарської дiяльностi та стан АТ "КДБК" i юридичних осiб, якi перебувають пiд 

контролем, у рамках консолiдованої звiтностi з описом основних ризикiв та невизначеностей, з 

якими стикаємся у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

11.01.2019 14.01.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів 

 


