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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).

Генеральний директор Ачкасов Денис Володимирович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої

особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01236070
4. Місцезнаходження: 85300, Донецька обл., мiсто Покровськ, ВУЛИЦЯ ЗАХИСНИКIВ 
УКРАЇНИ, будинок 31
5. Міжміський код, телефон та факс: (06239) 2 10 12, 
6. Адреса електронної пошти: office@ap-ukrbud.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 29.04.2021, протокол № 14
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): Державна установа 
"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/
APA
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 (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 X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
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
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв)
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 X



(учасників) на загальних зборах емітента
- 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
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
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:
У текстi  цiєї  рiчної  iнформацiї  емiтента цiнних паперiв  (рiчному звiтi)  застосованi  тотожнi
скорочення,  найменування  та  назви:  ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО
"АВТОПIДПРИЄМСТВО  "УКРБУД",  ПРАТ  "АП  "УКРБУД",  Товариство,  пiдприємство,
емiтент, компанiя.

В роздiлi "Рiчна фiнансова звiтнiсть" за кодом КОАТУУ 1413200000 програма для формування



звiтностi  атоматично визначає  територiю емiтента  як  м.  Красноармiйськ,  що  не  вiдповiдає
дiйсностi.  12  травня  2016  року  постановою  Верховної  Ради  України  №  1353-VIII  м.
Красноармiйськ перейменовано на м. Покровськ.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова  змiсту  "Iнформацiя  про  одержанi  лiцензiї  (дозволи)  на  окремi  види  дiяльностi"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскiльки оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки,
паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не має посади корпоративного секретаря.
Cкладова  змiсту  "Iнформацiя  про  рейтингове  агентство"  не  включена  до  складу  рiчної
iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових
агентств протягом звiтного року.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв  або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв  емiтента"  не  включена  до  складу  рiчної  iнформацiї,  оскiльки  емiтент  не  має
фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова  змiсту  "Штрафнi  санкцiї  емiтента"  не  включена  до  складу  рiчної  iнформацiї,
оскiльки штрафнi санкцiї  емiтента,  накладенi органами державної влади у звiтному перiодi
вiдсутнi.
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова  змiсту  "Iнформацiя  про  органи  управлiння  емiтента,  його  посадових  осiб,
засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу
рiчної  iнформацiї  на  пiдставi  пункту  1  глави  4  роздiлу  III  "Положення  про  розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова  змiсту  "Iнформацiя  про  посадових  осiб  емiтента"  включена  до  складу  рiчної
iнформацiї  на  пiдставi  пункту 1  глави 4  роздiлу  III  "Положення  про  розкриття  iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента"
не  включена до складу рiчної  iнформацiї,  оскiльки  посадови  особи емiтента  не  володiють



акцiями емiтента.
Cкладова  змiсту  "Iiнформацiя  про  будь-якi  винагороди  або  компенсацiї,  якi  виплаченi
посадовим особам емiтента в разi  їх  звiльнення" включена до складу рiчної  iнформацiї  на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова  змiсту  "Iнформацiя  про  засновникiв  та/або  учасникiв  емiтента,  вiдсоток  акцiй
(часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки засновники та/або учасники
емiтента не є його акцiонером та/або учасником на кiнець звiтного перiоду..
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї
на  пiдставi  пункту 1 глави 4 роздiлу III  "Положення про розкриття  iнформацiї  емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу
рiчної  iнформацiї  на  пiдставi  пункту  1  глави  4  роздiлу  III  "Положення  про  розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова  змiсту  "Iнформацiя  про  укладення  деривативiв  або  вчинення  правочинiв  щодо
похiдних  цiнних  паперiв  емiтентом,  якщо  це  впливає  на  оцiнку  його  активiв,  зобов'язань,
фiнансового стану i  доходiв  або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї  на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у
тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї,  для
якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику,
ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова  змiсту  "Власний  кодекс  корпоративного  управлiння,  яким  керується  емiтент"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних
осiб  або  iнший  кодекс  корпоративного  управлiння,  який  емiтент  добровiльно  вирiшив
застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад
визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена



до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".  Iнформацiя  про  дiяльнiсть  Наглядової  ради  не  готувалась,  оскiльки  емiтент  -
приватне акцiонерне товариство.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".  Iнформацiя  про  дiяльнiсть  виконавчого  органу  не  готувалась,  оскiльки  емiтент  -
приватне акцiонерне товариство.
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння
ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу
III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв
(учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова  змiсту  "Повноваження  посадових  осiб  емiтента"  включена  до  складу  рiчної
iнформацiї  на  пiдставi  пункту 1  глави 4  роздiлу  III  "Положення  про  розкриття  iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням
вiдсотка,  кiлькостi,  типу  та/або  класу  належних  їм  акцiй"  включена  до  складу  рiчної
iнформацiї  на  пiдставi  пункту 1  глави 4  роздiлу  III  "Положення  про  розкриття  iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова  змiсту  "Iнформацiя  про  змiну  акцiонерiв,  яким належать  голосуючi  акцiї,  розмiр
пакета  яких  стає  бiльшим,  меншим  або  рiвним  пороговому  значенню  пакета  акцiй."  не
включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки за даними, наявними в емiтента, в звiтному
перiодi не вiдбувалось змiн акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна
кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй"
не  включена  до  складу  рiчної  iнформацiї  оскiльки  емiтент  протягом  звiтного  перiоду
вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова  змiсту  "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" не включена до складу
рiчної  iнформацiї  оскiльки  емiтент  протягом  звiтного  перiоду  вiдповiдну  iнформацiю  не
отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу,  в  тому числi  iз  зазначенням типiв та



класiв акцiй,  а  також прав та обов'язкiв  акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної
iнформацiї  на  пiдставi  пункту 1  глави 4  роздiлу  III  "Положення  про  розкриття  iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть),
наявнiсть  публiчної  пропозицiї  та/або  допуску  до  торгiв  на  фондовiй  бiржi  в  частинi
включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова  змiсту  "Iiнформацiя  про  випуски  акцiй  емiтента"  включена  до  складу  рiчної
iнформацiї  на  пiдставi  пункту 1  глави 4  роздiлу  III  "Положення  про  розкриття  iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї
оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту  "Iнформацiя  про iншi  цiннi  папери,  випущенi  емiтентом" не  включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
Cкладова  змiсту  "Iнформацiя  про  придбання  власних  акцiй  емiтентом  протягом  звiтного
перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент
не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова  змiсту  "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)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" оскiльки
емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв
(крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не
випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi
понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної
iнформацiї  оскiльки  у  працiвникiв  емiтента  немає  у  власностi  акцiй  у  розмiрi  понад  0,1
вiдсотка розмiру статутного капiталу.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в
тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на
вiдчуження  таких  цiнних  паперiв"  не  включена  до  складу  рiчної  iнформацiї,  оскiльки  у
емiтента вiдсутнi будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих
акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за
якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної
iнформацiї  на  пiдставi  пункту 1  глави 4  роздiлу  III  "Положення  про  розкриття  iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами"
не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди



або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова  змiсту  "Iнформацiя  про  основнi  засоби  емiтента  (за  залишковою  вартiстю)"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова  змiсту  "Iнформацiя  щодо  вартостi  чистих  активiв  емiтента"  включена  до  складу
рiчної  iнформацiї  на  пiдставi  пункту  1  глави  4  роздiлу  III  "Положення  про  розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї
на  пiдставi  пункту 1 глави 4 роздiлу III  "Положення про розкриття  iнформацiї  емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;"
не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскiльки емiтент не займається видами
дiяльностi,  що  класифiкуються  як  переробна,  добувна  промисловiсть  або  виробництво  та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу
рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї,  газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб,  послугами яких користується  емiтент"  включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова  змiсту  "Iнформацiя  про  прийняття  рiшення  про  попереднє  надання  згоди  на
вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї,  оскiльки емiтент -
приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено
публiчну пропозицiю.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки емiтент - приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв,
крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю.
Cкладова  змiсту  "Iнформацiя  про  вчинення  правочинiв,  щодо  вчинення  яких  є
заiнтересованiсть"  не  включена  до  складу  рiчної  iнформацiї,  оскiльки  емiтент  -  приватне
акцiонерне товариство.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент - приватне акцiонерне товариство.
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної
iнформацiї  на  пiдставi  пункту 1  глави 4  роздiлу  III  "Положення  про  розкриття  iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".



Cкладова  змiсту  "Рiчна  фiнансова  звiтнiсть  поручителя  (страховика/гаранта),  що  здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним субєктом забезпечення окремо" не
включена  до  складу  рiчної  iнформацiї  оскiльки  емiтент  не  здiйснював  випускiв  боргових
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї
на  пiдставi  пункту 1 глави 4 роздiлу III  "Положення про розкриття  iнформацiї  емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами
(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї
оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть  осiб,  якi  здiйснюють  контроль  над  емiтентом"  не  включена  до  складу  рiчної
iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.
Cкладова  змiсту  "Вiдомостi  щодо  особливої  iнформацiї  та  iнформацiї  про  iпотечнi  цiннi
папери,  що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної  iнформацiї  на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної
iнформацiї  на  пiдставi  пункту  5  глави  4  роздiлу  II  "Положення  про  розкриття  iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї  емiтентами  цiнних  паперiв".  Емiтент  не  здiйснював  випуск  iпотечних  цiнних
паперiв.
Cкладова  змiсту  "Iнформацiя  про  розмiр  iпотечного  покриття  та  його  спiввiдношення  з
розмiром  (сумою)  зобов'язань  за  iпотечними  облiгацiями  з  цим  iпотечним  покриттям"  не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї  емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля
змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду"
не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення
про  розкриття  iнформацiї  емiтентами  цiнних  паперiв".  Емiтент  не  здiйснював  випуск
iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами
iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної
iнформацiї  на  пiдставi  пункту  5  глави  4  роздiлу  II  "Положення  про  розкриття  iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на



iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї  емiтентами  цiнних  паперiв".  Емiтент  не  здiйснював  випуск  iпотечних  цiнних
паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками,  якi  включено  до  складу  iпотечного  покриття"  не  включена  до  складу  рiчної
iнформацiї  на  пiдставi  пункту  5  глави  4  роздiлу  II  "Положення  про  розкриття  iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова  змiсту  "Iнформацiя  про  випуски  iпотечних  сертифiкатiв"  не  включена  до  складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї  на  пiдставi  пункту  5  глави  4  роздiлу  II  "Положення  про  розкриття  iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної
iнформацiї  на  пiдставi  пункту  5  глави  4  роздiлу  II  "Положення  про  розкриття  iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб,  що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї  емiтентами  цiнних  паперiв".  Емiтент  не  здiйснював  випуск  iпотечних  цiнних
паперiв.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi  чистих активiв  ФОН" не  включена до складу рiчної
iнформацiї  на  пiдставi  пункту  5  глави  4  роздiлу  II  "Положення  про  розкриття  iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент
не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.



ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД"
2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "АП "УКРБУД"
3. Дата проведення державної реєстрації

30.05.1994
4. Територія (область)

Донецька обл.
5. Статутний капітал (грн) 

45087860,16
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)

782
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт
49.39 - Iнший пасажирський наземний транспорт, н. в. i. у.
45.20 - Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв

10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", 
МФО 334851
2) IBAN

UA833348510000000002600942275
3) поточний рахунок

UA833348510000000002600942275
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті

д/в, МФО 
5) IBAN

6) поточний рахунок

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер

ліцензії
Дата

видачі
Орган державної влади, що

видав ліцензію
Дата

закінчення
строку дії
ліцензії (за



наявності)
1 2 3 4 5

Експлуатацiя машин,
механiзмiв, устаткування

пiдвищеної небезпеки

0430.19.14 03.09.2019 Державна служба України з
питань працi Головне

управлiння Держпрацi у
Донецькiй областi

03.09.2024

Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї, дозвiл  буде подовжено у зв'язку з 
господарськими потребами на наступний перiод. 

Виконання робiт пiдвищеної
небезпеки

0431.19.14 03.09.2019 Державна служба України з
питань працi Головне

управлiння Держпрацi у
Донецькiй областi

03.09.2024

Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї, дозвiл  буде подовжено у зв'язку з 
господарськими потребами на наступний перiод. 

Експлуатацiя машин,
механiзмiв, устаткування

пiдвищеної небезпеки

0586.19.14 25.11.2019 Державна служба України з
питань працi Головне

управлiння Держпрацi у
Донецькiй областi

25.11.2024

Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї, дозвiл  буде подовжено у зв'язку з 
господарськими потребами на наступний перiод. 

Виконання робiт пiдвищеної
небезпеки

0587.19.14 25.11.2019 Державна служба України з
питань працi Головне

управлiння Держпрацi у
Донецькiй областi

25.11.2024

Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї, дозвiл  буде подовжено у зв'язку з 
господарськими потребами на наступний перiод. 

Виконання робiт пiдвищеної
небезпеки

1651.16.14 29.09.2016 Державна служба України з
питань працi Головне

управлiння Держпрацi у
Донецькiй областi

12.04.2023

Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї, дозвiл  буде подовжено у зв'язку з 
господарськими потребами на наступний перiод. 

Виконання робiт пiдвищеної
небезпеки

1652.16.14 29.09.2016 Державна служба України з
питань працi Головне

управлiння Держпрацi у
Донецькiй областi

11.05.2022

Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї, дозвiл  буде подовжено у зв'язку з 
господарськими потребами на наступний перiод. 

Експлуатацiя машин,
механiзмiв, устаткування

пiдвищеної небезпеки

1655.16.14 29.09.2016 Державна служба України з
питань працi Головне

управлiння Держпрацi у
Донецькiй областi

12.05.2023

Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї, дозвiл  буде подовжено у зв'язку з 
господарськими потребами на наступний перiод. 

Експлуатацiя машин,
механiзмiв, устаткування

пiдвищеної небезпеки

1656.16.14 29.09.2016 Державна служба України з
питань працi Головне

управлiння Держпрацi у
Донецькiй областi

11.05.2022

Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї, дозвiл  буде подовжено у зв'язку з 
господарськими потребами на наступний перiод. 



Перевезення пасажирiв,
небезпечних вантажiв та

небезпечних вiдходiв

418 27.04.2017 Державна служба України з
безпеки на транспортi

Опис

Лiцензiя на здiйснення перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв 
та небезпечних вiдходiв автомобiльним, залiзничним, морським та 
ричковим транспортом, мiжнародних перевезень пасажирiв та 
вантажiв автомобiльним транспортом. Лiцензiя безстрокова.

Робота пiдвищеної небезпеки
(зварювальнi роботи)

Декларацiя  №
135

10.02.2021 Державна служба України з
питань працi Головне

управлiння Держпрацi у
Донецькiй областi

Опис
Декларацiя вiдповiдностi матерiально-технiчної бази  № 135. 
Декларацiя дiйсна до внесення змiн.

Робота пiдвищеної небезпеки
(роботи на висотi)

Декларацiя  №
181

15.04.2019 Державна служба України з
питань працi Головне

управлiння Держпрацi у
Донецькiй областi

Опис

Декларацiя вiдповiдностi матерiально-технiчної бази  № 181. 
Декларацiя дiйсна до внесення змiн.
Робота пiдвищеної небезпеки (роботи на висотi понад 1,3 м, крiм робiт
верхолазних та скелелазних, що виконуються на висотi 5 м. i бiльше 
над поверхнею грунту).

Надання послуг з перевезення
пасажирiв i небезпечних
вантажiв автомобiльним

транспортом

АГ № 590547 16.06.2011 Мiнiстерство транспорту та
зв'язку України

Опис

Дозволенi види робiт: внутрiшнi перевезення небезпечних вантажiв 
вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами; внутрiшнi 
перевезення пасажирiв автобусами; внутрiшнi перевезення пасажирiв 
легковими автомобiлями на замовлення.
Строк дiї лiцензiї необмежений.



16. Судові справи емітента

№
з/п

Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги
Стан розгляду

справи
1 200/7994/19-а Донецький

окружний
адмiнiстративний

суд

ПРАТ "АП
"УКРБУД"

ГУ ДНС у
Донецькiй областi

д/в Скасування податкових
повiдомлень-рiшень вiд

19.03.2019р. №
0002131414,№0002141414,№000

2151414,№ 000410130359 на
суму 36878,51 грн.

Триває розгляд
справи у судi

першої
iнстанцiї.

Опис:
Дата вiдкриття провадження -27.06.2019. 18.03.2020 призупинено провадження у справi та призначено судово економiчну експертизу. Ухвалою Першого апеляцiйного
адмiнiстравтивного суду  вiд 29.07.2020 ГУ ДПС у Донецькiй областi вiдмовлено в задоволеннi апеляцiйної скарги. 27.08.2020 клопотання судового експерта про
надання документiв та оплату послуг. Матерiали направлено судовому експерту. 15.01.2021 отримано висновок експерта.Пiдготовче засiдання призначене на 24.02.2021



XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн  в  органiзацiйнiй  структурi  у  вiдповiдностi  з  попереднiм  звiтним  перiодом  не  було.
Органiзацiйна  структура:  1.  Апарат  управлiння:  2.  Гаражна  служба  3.  Виробничо  -  технiчна
служба 4. Складське господарство. Представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв Товариство немає.

Cередньооблікова  чисельність  штатних  працівників  облікового  складу  (осіб),  середня
чисельність  позаштатних  працівників  та  осіб,  які  працюють  за  сумісництвом  (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб),  фонду оплати праці.  Крім того,  зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма  емітента,  спрямована  на  забезпечення  рівня  кваліфікації  її  працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) за 2020 рiк - 782, у
тому числi:  чисельнiсть працiвникiв,  якi  працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) (осiб) за 2020 рiк - 9. 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, за 2020
рiк - 16.
Фонд оплати працi за 2020 роцi - 137109 тис. грн., а в 2019 рiк становить - 113 933,8 тис.грн.
Збiльшення фонду оплату працi на 23 175,2 тис. грн. у порiвняннi з минулим звiтним перiодом
вiдбулось за рахунок збiльшення кiлькiсного складу працiвникiв Товариства.
Кадрова програма  емiтента:  пiдвiщення  рiвня  квалiфiкацiї  робiтникiв  провiдних  професiй  на
спецiальних курсах та семiнарах за рахунок коштiв емiтента, сума витрат склала 47,9 тис. грн.
Вiдповiдно колективного договору для працiвникiв передбаченi додатковi виплати: матерiальна
допомога при народженi, допомога при виходi на пенсiю та iншi додатковi виплати. Сума витрат
на цi  виплати у 2020 роцi  склала 309,3 тис.  грн.  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" - це пiдприємство, що динамiчно розвивається, оснащене
новими  транспортними  засобами.  Товариство  має  потужний  виробничий  потенцiал,
розвивається технiчно, використовуючи найновiтнiшi науковi розробки. Це все вимагає високого
рiвня професiйної пiдготовки. З цiєю метою розроблена та дiє програма кадрового забезпечення.
Мета даної програми - забезпечення оптимального балансу процесiв оновлення i  збереження
чисельностi  та  якiсного  складу  персоналу  вiдповiдно  до  потреб  Товариства,  вимог  чинного
законодавства. Кадрова програма характеризується тим, що Товариство прозоре для потенцiйних
спiвробiтникiв на будь-якому рiвнi, можна прийти i почати працювати як iз самої низової посади,
так i з посади на рiвнi вищого керiвництва. Товариство готове прийняти на роботу будь-якого
фахiвця, якщо вiн має вiдповiдну квалiфiкацiю. Товариство здiйснює пiдвищення професiйного
рiвня  працiвникiв,  навчання  та  перепiдготовку  кадрiв.  На  пiдприємствi  створено  тарифно-
квалiфiкацiйну  комiсiю,  яка  розглядає  питання  щодо  пiдвищення  класу  водiям  i  розрядiв
робiтникам. В першу чергу слiд вiдзначити, що керiвництво пiдприємства вважає, що своїми
досягненнями ПРАТ "АП "УКРБУД" зобов'язано саме своїм працiвникам - професiоналам, саме
їх  цiнують  найбiльше.  Головний  принцип  кадрової  полiтики  -  ефективна  праця,  особистий
внесок кожного у загальну справу повинен належно оцiнюватись. I,  звичайно,  Товариство не



забуває ветеранiв, якi багато рокiв тому створювали основу майбутнього пiдприємства. В областi
управлiння персоналом ПРАТ "АП "УКРБУД" вирiшує наступнi завдання: - створення робочої
обстановки,  яка  базується  на  принципах  вiдкритостi  та  взаємної  поваги  i  сприяє  розкриттю
здiбностей кожного працiвника; - розвиток системи мотивацiї персоналу, яка дозволяє кожному
працiвниковi  розраховувати на  кар'єрне зростання i  винагороду,  яка  вiдповiдає  професiйному
рiвню i особистому внеску у справу Товариства; - соцiальний захист спiвробiтникiв; - надання
спiвробiтникам можливостi навчання та пiдвищення квалiфiкацiї; - розробка стратегiчних планiв
комплектацiї  Товариства  iнженерно-технiчними  кадрами  на  основi  прийнятих  програм
перспективного  розвитку  пiдприємства;  -  розробка  стратегiчних  напрямкiв,  форм  i  шляхiв
пошуку  необхiдного  для  Товариства  кадрового  потенцiалу;  -  проведення  соцiологiчних  та
психофiзичних  дослiджень  у  пiдроздiлах  Товариства  для  розробки  i  реалiзацiї  програм  iз
вдосконалення  управлiння  розвитком  трудових  колективiв,  покращення  морально  -
психологiчного  клiмату,  стабiлiзацiя  трудових  колективiв,  змiцнення  виробничої  дисциплiни,
створення найбiльш сприятливих умов працi, якi спрямованi на пiдвищення його продуктивностi
на основi використання кращих вiтчизняних i свiтових досягнень. Виходячи з цiлей подолання
наслiдкiв  напруженої  ситуацiї  на  сходi  України  та  керуючись  планами  попереднiх  перiодiв
Товариство планує у 2021 роцi працювати в штатному режимi iз збереженням стабiльної роботи
пiдприємства, з урахуванням обмежувальних заходiв, встановлених чинним законодавством та
рiшеннями  уповноважених  органiв  в  частинi  запобiгання  поширенню  на  територiї  України
гострої респiраторної хвороби COVID-19.

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
ПРАТ "АП "УКРБУД" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна  діяльність,  яку  емітент  проводить  з  іншими  організаціями,  підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі)  та  отриманий  фінансовий  результат  за  звітний  рік  по  кожному  виду  спільної
діяльності
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами ПРАТ "АП "УКРБУД"
не проводить. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб не надходило. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації,  метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика ПРАТ "АП "УКРБУД" встановлена наказом № 1 вiд 02.01.2019 р. та вiдповiдає
вимогам  Закону  України  "Про  бухгалтерський  облiк  та  фiнансову  звiтнiсть  в  Українi"  та
нацiональним положенням (стандартам) фiнансової  звiтностi"  При визнаннi об'єкта основних
засобiв  як  активу  здiйснювати  його  оцiнку  за  первiсною  вартiстю.  Пiсля  визнання  об'єкт
основних  засобiв  враховувати  за  переоцiненою  вартiстю.  Амортизацiю  основних  засобiв  та



iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв i
бiблiотечних фондiв) нараховувати за прямолiнiйним методом. При переоцiнцi основних засобiв
застосовувати iндексний метод. Iнформацiю про суму накопиченої амортизацiї  вiдображати в
Звiтi  про фiнансовий стан.  Вiдстроченi  податковi  активи i  вiдстроченi  податковi  зобов'язання
вiдображати  в  сумi  зазначених  активiв  i  зобов'язань,  визначених  на  кожну  дату  складання
фiнансової звiтностi. Величину резерву сумнiвних боргiв обчислювати за методом застосування
абсолютної  суми  сумнiвної  заборгованостi  на  пiдставi  аналiзу  платоспроможностi  окремих
дебiторiв.  Метод  оцiнки  вартостi  запасiв  при  вибуттi  на  виробництво,  продажу  чи  iншому
вибуттi - FIFО. Метод конкретної iдентифiкацiї списання запасiв застосовувати при виконаннi
робiт по конкретному об'єкту, а також по запасах, що пiдлягають маркуванню i не замiнюють
один  одного.  При  продажу  в  роздрiбнiй  торгiвлi  та  громадському  харчуваннi  оцiнка  запасiв
здiйснюється за методом роздрiбних цiн. Створювати забезпечення для вiдшкодування майбутнiх
операцiйних  витрат  на  виплату  вiдпускних  працiвникам  пiдприємства,  визначаючи  його
величину  твором  фактично  нарахованої  працiвникам  заробiтної  плати  та  коефiцiєнта,
обчисленого  вiдношенням рiчної  планової  суми на  оплату вiдпускних  до  загального  рiчного
планового фонду оплати працi та iншi забезпечення. 

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 
Основнi види продукцiї та послуг, що виробляє та надає ПРАТ "АП "УКРБУД": 

49.41 ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
49.39 IНШИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ, Н. В. I. У.
45.20 ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ

надання послуг з перевезення пасажирiв
надання послуг з перевезення вантажу та послуг спецiальної технiки
надання послуг з мiських/мiжмiських перевезень вантажiв та послуг спецiальної технiки
постачання паливно-мастильних матерiалiв



виконання  робiт  з  фасiлiтi  та  комплексного  прибирання  службових,  виробничих  i  санiтарно-
побутових примiщень, прилеглої територiї

Обсяг виробництва.
За 2020 рiк вiконано: маш/годин - 797 513 

  Пробiг - 10 582 944
Сума чистого доходу вiд реалiзацiї  - 348 555 тис. грн. складається з:,
- реалiзацiї послуг автотранспорту та роботи механiзмiв - 330430 тис. грн.
- реалiзацiї послуг ремонтiв - 40 тис. грн.;
- реалiзацiї послуг фасiлiтi - 1517 тис. грн.
- реалiзацiї послуг клiнiнгу - 15473 тис. грн.
- реалiзацiї послуг по благоустрою територiї - 1095 тис. грн.

Основнi види продукцiї та послуг, що виробляє та надає ПРАТ "АП "УКРБУД":

_49.41_ Вантажний автомобiльний транспорт  реалiзовано - 377,6 тис.маш/час., 2930,3 тис.км. на
суму 138714 тис.грн. без ПДВ.
_49.39_  Iнший  пасажирський  наземний  транспорт  реалiзовано  -  387,5  тис.маш/час.,  7328,7
тис.км. на суму 137534 тис.грн.без ПДВ.
 _45.20_  Технiчне  обслуговування  та  ремонт  автотранспортних  засобiв  реалiзовано  206  чол-
годин 73,7 тис.грн.
                                                                   
Середньореалiзацiйнi цiни за 1 маш/час - 407,11 грн.
                                 
Експорт  послуг  не  здiйснюється.  Послугами  по  перевезенню  вантажiв  та  пасажирiв
користуються переважно пiдприємства Донецької областi. 
Попит на  послуги,  що надає  Товариство є  достатньо високим,  тому Товариство вважає  таку
дiяльнiсть перспективною.
Основними  замовниками  послуг  є  ПРАТ  "ШАХТОУПРАВЛIННЯ  "ПОКРОВСЬКЕ",  ТОВ
"ЗБАГАЧУВАЛЬНА  ФАБРИКА  "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА",  ТОВ  "ШАХТОБУДIВЕЛЬНА
КОМПАНIЯ", ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3".  На дiяльнiсть емiтента в цiлому
впливає  економiчна  полiтика  в  країнi.  На  стан  автотранспортних  пiдприємств  негативно
впливають такi фактори: - вiдсутнiсть державної програми по пiдтримцi та розвитку галузi; -
високi  цiни  на  паливно-мастильнi  матерiали  та  запчастини;  -  тяжкий  стан  вугiльної  та
металургiйної  промисловостi,  якi  являються  основними  замовниками  вантажного  та
пасажирського  автотранспорту;  -  вiдсутнiсть  системного  пiдходу  Мiнiстерства  транспорту
України на вирiшення проблем галузi. 
Незважаючи на наявнi проблеми, галузь активно розивається, впроваджуються новi технологiї
перевезення,  в  тому  числi  i  шляхом  замiни  автотранспорту  на  сучаснi  моделi  з  пiдвищем
комфортом . Основнi ризики, характернi для дiяльностi автотранспортних пiдприємтсв: - ризик
пiдвищення iмовiрностi виникнення автотранспортних пригод внаслiдок збiльшення кiлькостi
автотранспортних засобiв на шляхах; -  ризик втрати позицiй на ринку внаслiдок пiдвищення
рiвня конкуренцiї; - ризик зниження рентабельностi послуг з перевезення пасажирiв та вантажiв
автомобiльним  транспортом  внаслiдок  невiдповiдностi  тарифiв  на  перевезення  собiвартостi



послуг.  Крiм того, на дiяльнiсть Товариства здiйснюють певний вплив сезоннi змiни у формi
зростання  кiлькостi  дорожньо-транспортних  пригод,  збiльшення  споживання  паливно-
мастильних  матерiалiв  в  зимовий  час.  Заходи  по  зниженню  ризикiв  до  прийнятого  рiвня:  -
впровадження та  контроль ефективностi  профiлактичних заходiв  з  безпеки руху (iнструктажi
водiїв,  передрейсовi  технiчнi  обслуговування  та  огляди  автотранспортних  засобiв,  медичне
обслуговування водiїв, взаємодiя та соцiальна робота з учасниками дорожнього руху з метою
пропагування  дотримання  правил  дорожнього  руху);  -  пiдвищення  рiвня  обслуговування
пасажирiв та конкурентноздатностi послуг Товариства шляхом впровадження нових технологiй
перевезень, в основному, за рахунок експлуатацiї бiльш сучасних та комфортних транспортних
засобiв;  -  систематична  робота  з  органами  мiсцевої  влади  з  метою  полiпшення  та  ремонту
дорожнього покриття в регiонi перевезень, що регулюються рiшеннями таких органiв; - робота з
постачальниками паливно-мастильних та iнших матерiалiв з метою укладання бiльш вигiдних
угод, пошук вигiднiших схем забезпечення товариства необхiдними ТМЦ; - збiльшення обсягiв
виробництва продукцiї. Послуги Товариства не мають особливостей. Канали збуту: переважно
перевезення вантажiв та пасажирiв, робота механiзмiв та спецiальної технiки в мiстi Покровськ,
Покровському районi та iнших мiстах Донецької областi. Методи продажу: продаж за прямими
договорами  зi  споживачами.  Джерела  сировини:  основними  постачальниками  запчастин  та
паливно-мастильних  матерiалiв  є:  ТОВ "Параллель  -  М ЛТД",  Торгово-промислова  компанiя
"Омега-Автопоставка",  ТОВ  "Соларис  Ойл".  Саме  цi  постачальники  за  основними  видами
сировини та  матерiалiв  займають  близько  50% в  загальному об'ємi  постачання.  Доступнiсть
сировини:  Проблем  з  закупiвлею  запчастин  та  паливно-мастильних  матерiалiв  не  має.
Спостерiгається зменшення цiн на запчастини на паливно-мастильнi матерiали в середньому на
10%. Конкуренцiя в галузi: Не спостерiгається конкурентний вплив з боку iнших перевiзникiв,
оскiльки  пiдприємство  є  крупним  постачальником  рiзноманiтних  транспортних  послуг.
Товариство займає досить стiйке положення на ринку. Перспективнi плани розвитку емiтента:
Товариство  має  на  метi  розширити  дiяльнiсть  по  збiльшенню  напрямкiв  пасажирських
перевезень у зв'язку з потребами в трудових ресурсах Замовника, надання послуг з ремонту та
технiчному обслуговуванню транспортних засобiв Замовникiв з допомогою нового устаткування.
Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть виключно в Українi.

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 
Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв: 
                                                                          2016      2017      2018       2019          2020
Придбано основних засобiв, всього тис.грн        4317      5421    22323     28164       17742
В т.ч. будинкiв та споруд                                       406        958           38         927               81
транспортних засобiв                                                 3709      4150    22058     23561       15496
Машин та обладнання                                                  71        175           97        2311          1929
Iнше                                                                               125        138         130       1365            236
Вибуло основних засобiв, всього                              177         485       1170    45121       34354
В т.ч. будинкiв та споруд  
транспортних засобiв                                                   115         453        1119    45043      34258



Машин та обладнання                                                   57              1            35           63           23
Iнше                                                                                  5               9            16          15           73

Нематерiальнi активи надiйшло за 2020 рiк на суму 514 тис.грн.
Вiдповiдно  iнвестпроекту  для  збiльшення  виробничих  потужностей  планується  придбання
техники на загальну суму 27 327  тис. грн., та iншi iнвестицiї у виробництво в сумi 4 253 тис.грн.
В 2021 р. планується придбання нового автотранспорту у кiлькостi 8 одинiць:
5  автобусiв  -  очiкуваний   бюджет   17  878тис.  грн.;  1  автокран  вантажопiдйомнiстю  25  тн.,
плануємий  бюджет  проекту  3289  тис.  грн.,  економiчний  ефект  за  рiк-  3299,86  тис.  грн.;  1
мiкроавтобус Рено Мастер (на замiну ГАЗ), бюджет  - 988 тис. грн. , економiчний ефект за рiк
347,5 тис. грн.,  придбання 1 грузового автомоблю Белаз - бюджет 5 172 тис.грн.
Метод фiнансування: власнi обiговi кошти Товариства.

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
Згiдно з принципами облiкової полiтики, та нормами П(С)БО № 7"Основнi засоби", основними
засобами  визнанi  матерiальнi  активи,  що  утримуються  пiдприємством  для  використання  у
виробництвi  або  постачаннi  готової  продукцiї,  товарiв  i  надання  послуг,  а  також  для
адмiнiстративних цiлей i будуть використовуватися, як очiкується, протягом бiльше одного року. 

Основнi  засоби  емiтента  скаладються  з  будiвель  та  споруд,  транспортних  засобiв,  машин та
обладнання  та  iн..  В  ходi  звичайної  господарської  дiяльностi  в  2020  роцi  було  придбано
основних засобiв на 17 742 тис.грн. та вибуло основних засобiв на 34 354 тис.грн. Виробничi
потужностi бiльше 800 000 маш/ годин.  Мiсцезнаходження основних засобiв: Донецька обл., м.
Покровськ, вул.. Захисникiв України, буд.31. 

Товариство  здає  в  оренду нежитловi  примiщення  за  адресою:  м.  Покровськ,  вул.  Захисникiв
України,  31.  Пiдприємством  для  використання  у  виробництвi  взятi  в  операцiйну  оренду
транспортнi засоби в кiлькостi 17 одиниць та об'єкти промислового значення на промисловiй
площадцi ПРАТ "ШАХТОУПРАВЛIННЯ "ПОКРОВСЬКЕ", ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
"СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА".  Автомобiльний  транспорт  є  джерелом  забруднення  повiтря,
приймаються заходи по зниженню шкiдливих вибросiв в атмосферу (вуглеводiв, азоту, оксидiв)
шляхом: - регулювання паливної апаратури; - застосування рiдини Аd Blue, яка дозволяє знизити
викиди оксидiв азоту; - вибору при руху транспорту оптимальної швидкостi в залежностi вiд
стану  шляхiв.  Автотранспортнi  пiдприємства  є  джерелом  забруднення  у  виглядi  викидiв  в
атмосферу шкiдливих речовин у газообразному станi (вуглеводнiв, оксидiв азоту) стацiонарними
джерелами, а саме вiд котельнi. Перевищення викидiв немає. Товариство за даними обставинами
сплачує збiр за забруднення навколишнього середовища.  Вiдходи виробництва,  такi  як брухт



металу, автошини б/в, лампи люмiнiсцентнi, мастила вiдпрацьованi, промаслене ганчiр'я, фiльтри
б/в,  смiття  утилiзуються  вiдповiдно  договорiв  спецiалiзованими  пiдприємствами,  якi  мають
лiцензiї.  Такими  є  ПП  "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА  ФIРМА  "КАПIТОЛIЙ",  ТОВ
"МЕТIНВЕСТ РЕСУРС",  ФОП Лейко  Л.В.,  ПРАТ "ПРОМСНАБ" ,  ТОВ "СП Капiтал",  ТОВ
"Агрiнол". 

У  2020  роцi  реалiзован  проект  "Капiтальний  ремонт  вантажного  автомобiля  БелАЗ"  (Група
проектiв - Капiтальнi ремонти). Загальний бюджет склав - 1306 тис. грн. 
Проект  передбачав  вiдновлювальний  ремонт  платформи,  ДВС,  гiдромеханiчної  передачi,
пристрою запiрного.

Вiдповiдно  iнвестпроекту  для  збiльшення  виробничих  потужностей   планується  придбання
техники на загальну суму 27 327  тис. грн., та iншi iнвестицiї у виробництво в сумi 4 253 тис.грн.
В 2021 р. планується придбання нового автотранспорту у кiлькостi 8 одинiць:

5  автобусiв  -  очiкуваний  бюджет   17  878 тис.  грн.;  1  автокран вантажопiдйомнiстю 25 тн.,
плануємий  бюджет  проекту  3289  тис.  грн.,  економiчний  ефект  за  рiк-  3299,86  тис.  грн.;  1
мiкроавтобус Рено Мастер (на замiну ГАЗ), бюджет  - 988 тис. грн. , економiчний ефект за рiк
347,5 тис. грн.,  придбання 1 грузового автомоблю Белаз - бюджет 5 172 тис.грн.

Ефект  по автобусам не розраховувся,  так як це соцiальнi гарантiї (пiдвезення працiвникiв до
мiсця роботи).Збiльшення  парку автотранспорту на 2,7 %. Прогнознi дати початку та закiнчення
дiяльностi: з 01.01.2021 по 31.12.2021 (протягом 2021 року). Видаткiв на реалiзацiю Плану на
2021 рiк в 2020 роцi не здiйснювалось.
Метод фiнансування: власнi обiговi кошти Товариства.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На  дiяльнiсть  Товариства  в  значнiй  мiрi  впливають  законодавчi  та  економiчнi  обмеження.
Найбiльш  iстотними,  що  впливають  на  роботу  Товариства,  являються  наступнi  проблеми:  -
високi цiни на паливно-мастильнi матерiали та запчастини; - недостатнiсть коштiв для повного
поновлення рухомого складу, вiдсутнiсть iнвесторiв та складнi умови кредитування в банках, та
значнi витрати на утримання рухомого складу; - негативний стан дорiг, що в великiй мiрi впливає
на швидкiсть виконання замовлень та пiдвищують ризик виникнення дорожньо-транспортних
пригод. Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень висока.

Опис  обраної  політики  щодо  фінансування  діяльності  емітента,  достатність  робочого
капіталу  для  поточних  потреб,  можливі  шляхи  покращення  ліквідності  за  оцінками
фахівців емітента
Пiдприємство  працює  за  рахунок  власних  коштiв  -  самофiнансування  (кошти,  отриманi  за
рахунок виконанних автоперевезень, реалiзацiї запасiв, доходiв вiд аренди). Протягом звiтного
року  Товариство  iнвестицiї  не  отримувало,  на  участь  iнвесторiв  не  розраховувало.  З  метою
пiдвищення  показникiв  лiквiдностi  та  платоспроможностi  пiдприємства  пропонується  ввести
управлiння запасами пiдприємства з метою оптимiзацiї запасiв та матерiалiв. Оптимiзацiя рiвня



запасiв має вплинути на перерозподiл обiгових коштiв пiдприємства, в результатi чого очiкується
збiльшення  величини  лiквiдних  грошових  коштiв  та  зменшення  величини  нелiквiдних
виробничих  запасiв..  Можливi  шляхи  покращення  лiквiдностi  -  збiльшення  обсягу  послуг,
дотримання  фiнансової  дисциплiни,  обгрунтованiсть  витрат  Товариства,  вдосконалення
органiзацiї  працi  та  управлiння,  впровадження  режиму  економiї  матерiалiв,  палива  та
електроенергiї. 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
В 2020 роцi ПРАТ "АП "УКРБУД" було укладено понад 192 договорiв, угод, контрактiв. Строки
виконання  договорiв  дотриманi.  Укладених,  але  не  виконаних  договорiв  на  кiнець  звiтного
перiоду немає. 

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)
Для полiпшення фiнансового стану Товариство планує у наступному роцi провести такi заходи:
1.  Провести  роботу  iз  зменьшення  кредиторської  заборгованостi.  2.  Проведення  поточних
ремонтiв  основних  засобiв  та  також  ремонти  нерухомого  майна.  3.  Провести  оптимiзацiю
запасiв,  скоротити  перiод  оборотностi  запасiв.  4.  Провести  роботу  з  Постачальниками  по
збiльшенню вiдстрочки платежу за отриманий товар чи послуги. 5. Придбання автотранспорту.
На дiяльнiсть емiтента в майбутньому може суттєво вплинути покращення економiчної ситуацiї
в регiонi, зокрема стан вугiльної та металургiйної промисловостi, якi є основними замовниками
вантажного та пасажирського автотранспорту, а також припинення бойових дiй в зонi ООС. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Полiтика пiдприємства спрямована на ефективне управлiння процесами i постiйне полiпшення
своєї  дiяльностi,  завдяки  видiленню i  подальшiй  оптимiзацiї  значущих параметрiв  ключових
процесiв, пiдвищення задоволеностi споживачiв, зниження витрат на сировину та енергоресурси
за  рахунок  економiчного  їх  використання.  У  зв'язку  зi  складною  ситуацiєю  в  регiонi,
обмеженням фiнансування, дослiдження i розробки протягом 2020 року не проводилися. 

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
У 2020 роцi за результатами дiяльностi Емiтент отримав прибуток в розмiрi 5513 тис. грн., у
2019 роцi емiтент отримав збиток в розмiрi 9473 тис.грн., у 2018 роцi за результатами дiяльностi
емiтент отримав прибуток в розмiрi 20201 тис. грн. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для
оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.



IV. Інформація про органи управління
Орган

управління
Структура Персональний склад

Вищий орган Загальнi збори акцiонерiв Акцiонери Товариства згiдно реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв, який

наданий ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України"

Наглядова рада Одноособовий член Наглядової ради Баранов Сергiй Олександрович
Генеральний

директор
Одноособовий виконавчий орган Ачкасов Денис Володимирович



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

Генеральний директор
Ачкасов Денис
Володимирович

1980

Донецький
iндустрiальний

технiкум. Технiчне
обслуговування
автомобiлiв та

двигунiв.

20
ПРАТ "АП "УКРБУД",

01236070, Директор
виконавчий 

02.07.2019,
строком по

01.02.2021 р

Опис:
Генеральний директор керує дiяльнiстю Товариства, представляє його iнтереси у вiдносинах з юридичними та iншими особами. До обов'язкiв 
Генерального директора вiдносяться: органiзацiя виконання завдань наданих Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства, 
забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. На посаду Генерального 
директора Ачкасов Денис Володимирович призначений (обраний) з 02.07.2019 р. на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол вiд 01.07.2019 р.) 
та наказу № 217 вiд 02.07.2019 р. З 28.01.2020 року продовжено повноваження Генерального директора Ачкасова Дениса Володимировича на 
пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол (рiшення) №1 вiд 28.01.2020р.). Рiшення прийняте у зв'язку з необхiднiстю продовження строку 
повноважень керiвника Товариства. Строк повноважень продовжено тимчасово на перiод по 01.02.2021 року (включно). Перелiк попереднiх посад, 
якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: начальник вiддiлу органiзацiї роботи автомобiльного транспорту, начальник автотранспортного вiддiлу, 
голова наглядової ради, виконавчий директор ПРАТ "АП "УКРБУД" (iдентифiкацiйний код 01236070, мiсцезнаходження: 85300, Донецька обл. м. 
Покровськ, вул. Захисникiв України, буд. 31) . Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу пiдприємства. Винагороди в 
натуральнiй формi не отримував. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не обiймає посад 
на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 20 рокiв.

2 Член Наглядової ради -
представник акцiонера

Баранов Сергiй
Олександрович

1973 Днiпропетровський
нацiональний
унiверситет,
економiчна

кiбернетика, Одеська
нацiональна

юридична академiя,

26 ПРАТ "ДМЗ", 30939178,
директор департаменту з
правового забезпечення 

10.12.2018,
строком до

10.09.2021р.



правознавство
Опис:
Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Член Наглядової ради Баранов Сергiй Олександрович набув повноважень члена Наглядової 
ради на пiдставi повiдомлення акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 
(iдентифiкацiйний код 30939178) про замiну члена Наглядової ради Товариства (лист вих. № 17/17-149юр вiд 10.12.2018 р.). Особа набула 
повноваження строком до 10.09.2021р. Рiшення прийнято у зв'язку з корпоративною необхiднiстю. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала 
останнi 5 рокiв: начальник вiддiлу методологiї правового супроводження, начальник вiддiлу методологiї та контролю правового супроводження 
ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (iдентифiкацiйний код 34093721, мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова, 
116А), директор департаменту з правового забезпечення ПРАТ "ДМЗ" (iдентифiкацiйний код 30939178, мiсцезнаходження 85300, Україна, Донецька 
обл., мiсто Покровськ, вулиця Торгiвельна, будинок 106 а). Винагороди, як член Наглядової ради в грошовiй формi за 2019 рiк не отримував. 
Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Особа є представником акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 
(iдентифiкацiйний код 30939178). Загальний стаж роботи 26 рокiв. Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж 
проведенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. 

3

Головний бухгалтер Козейчук Ольга Вiкторiвна 1978

Красноармiйський
фiлiал Донецького

державного
технiчного

унiверситету
(ДонДТУ),

спецiальнiсть -
менеджер

21

ТОВ "МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС
СЕРВIС", 39374955,

менеджер по взаємодiї з
клiєнтом

23.09.2020,
призначено
безстроково

Опис:
Протягом 2020 року вiдбулись наступнi змiни: з 22.09.2020 року звiльнено з посади головного бухгалтера Попову Олександру Володимирiвну на 
пiдставi рiшення генерального директора (наказ № 439-К вiд 22.09.2020р.). Рiшення прийняте у зв'язку з отриманням заяви щодо переводу на iншу 
посаду.
Посадова особа Головний бухгалтер Козейчук Ольга Вiкторiвна  призначено на посаду рiшенням генерального директора (наказ № 440-К вiд 
22.09.2020р.). Рiшення прийняте у зв'язку з необхiднiстю призначення головного бухгалтера. Особу призначено строком до припинення 
повноважень.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала Козейчук О.В. протягом останнiх 5 рокiв:
07.2008 року по 05.2017 року, заступник головного бухгалтера, ФIЛIЯ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА" ПРАТ "ДМЗ" 
( код ЄДРПОУ 34849944, Донецька обл., Покровський р-н, с. Сергiївка, провулок Верхнiй.44)
06.2017 року по 07.2019 року, заступник головного бухгалтера, ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА" (код ЄДРПОУ 
34849944, Донецька обл., Покровський р-н, с. Сергiївка, провулок Верхнiй.44)
09.2019 року по теперiшнiй час, головний бухгалтер за сумiсництвом ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА" (код 



ЄДРПОУ 34849944, Донецька обл., Покровський р-н, с. Сергiївка, провулок Верхнiй.44)
08.2019 року по теперiшнiй час, менеджер по взаємодiї з клiєнтом, ТОВ "МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС" (код ЄДРПОУ 39374955, 
Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Ленiна, 93)
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу пiдприємства. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Завдання та обов'язки, як 
головного бухгалтера: забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України 
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення 
облiкових даних.



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Компенсацiї  посадовим  особам  при  їх  звiльненi  виплачуються/вались  згiдно  норм  чинного
законодавства та умов трудового контракту



VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В перспективi  пiдприємство  планує  продовжувати  здiйснювати  тi  ж види дiяльностi,  що i  в
звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн,
вона  пов'язана  iз  забезпеченням  прийняття  та  виконання  виважених  управлiнських  рiшень
вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища.  Ключовими завдання Товариства  на  майбутнє  є
пiдвищення  ефективностi  дiяльностi,  полiпшення  фiнансових  показникiв  роботи  шляхом
покращення управлiння, вдосконалення системи планування та контролю, бiзнес- планування,
пiдвищення  продуктивностi  працi  та  збiльшення  показникiв  лiквiдностi.  Для  подальшого
перспективного розвитку пiдприємства на 2021 рiк заплановано придбання автотранспортних
засобiв.  Найбiльш вiрогiдними подальшими кроками щодо  розвитку дiяльностi  Товариства  є
пошук  можливостей  для  розширення  дiяльностi  з  перевезення  пасажирiв  i  вантажiв
автомобiльним транспортом загального користування

2. Інформація про розвиток емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" було засновано
вiдповiдно  до  розпорядження  рiшення  засновникiв,  громадян  України  (протокол  № 5  вiд  11
березня  1994  р.)  на  базi  викупленого  ними  орендованого  державного  майна  орендного
пiдприємства  "Красноармiйська  автобаза"  (договiр  купiвлi-продажу № 152  вiд  08.12.1993  р.,
свiдоцтво про право власностi N 153 вiд 10.03.1994 р.). 
Найменування  ЗАКРИТОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ
АВТОПIДПРИЄМСТВО  "УКРБУД"  було  змiнено  вiдповiдно  до  вимог  та  положень  Закону
України  "Про  акцiонернi  товариства"  №  514-VI  вiд  17  вересня  2008  року  на  ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ   АВТОПIДПРИЄМСТВО  "УКРБУД".
Найменування  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  "КРАСНОАРМIЙСЬКЕ
АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в подальшому було змiнено на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "АВТОПIДПРИЄМСТВО  "УКРБУД"  згiдно  Закону  України  "Про  засудження
комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та
заборону  пропаганди  їхньої  символiки"  №  317-VIII  вiд  09.04.2016р.  Товариство  є
правонаступником усього майна, прав та обов'язкiв орендного пiдприємства "Красноармiйська
автобаза". На момент створення Товариства засновниками були члени органiзацiї орендарiв, що
брали участь у процесi приватизацiї орендного пiдприємства з його структурними пiдроздiлами,
а також iншi особи, якi згiдно з законодавством України здiйснили свої внески пiд час створення
Товариства,  власником  12047  штук  простих  iменних  акцiй  номiнальною  вартiстю  876000
карбованцiв  кожна,  що  становило  100%  статутного  капiталу  (фонду).   В  теперiшнiй  час
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" (далi - ПРАТ
"АП''УКРБУД'', Товариство, пiдприємство) є юридичною особою приватного права. Товариство є
самостiйним  господарюючим  суб'єктом,  зареєстроване  вiдповiдно  до  законодавства  України.
Метою дiяльностi Товариства є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку
в  iнтересах  акцiонерiв  Товариства,  покращення  добробуту  акцiонерiв  у  виглядi  зростання
ринкової вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.
Предметом дiяльностi Товариства є: 
- надання  послуг  з  перевезення  пасажирiв  i  вантажiв  автомобiльним  транспортом



загального користування;
- технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв. 
Стратегiя  пiдприємства:  для  досягнення  мети  дiяльностi  пiдприємства,  визначеної  Статутом
пiдприємства,   щороку  розробляється  та  пильно  дотримується  програма  розвитку,  яка,  як
правило, базується на наступних принципах: 
- стабiльний об'єм надання послуг автомобiльним транспортом, послуг фасiлiтi, клiнiнгу та
благоустроустрою; 
- забезпечення безпечних умов працi; - оптимiзацiя витрат; - скорочення ризикiв.
Сфера дiяльностi пiдприємства за географiчним розташуванням: виробництво здiйснюється на
територiї Донецької областi, Україна.
. 
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та
внутрiшнiх положень. Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова
рада, Генеральний директор, Ревiзiйна комiсiя Товариства (на кiнець звiтного перiоду вiдсутня
iнформацiя щодо  обрання Загальними зборами акцiонерiв членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства).
 Виконавчим органом є Генеральний директор, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
Товариства.  Генеральний директор  вирiшує  всi  питання  дiяльностi  Товариства,  крiм тих,  що
належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Нагляд за дiяльнiстю
Генерального директора здiйснює Наглядова рада, члени якої обираються загальними зборами
акцiонерiв Товариства у вiдповiдностi до чинного законодавства.
На  31.12.2020р.  ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  "АВТОПIДПРИЄМСТВО
"УКРБУД" має таку  органiзацiйну структуру, пiдзвiтну  Директору: 
-дирекцiя з транспорту;
-дирекцiя з ремонту та сервiсу;
-дирекцiя  ОТ, ПБ та екологiї;
-фiнансовий департамент;
-департамент з персоналу та соцiальним питанням;
-комерцiйний департамент; 
-вiддiл безперервного вдосконалення;
-департамент з аналiзу та управлiнню ризиками безпеки.

Результати дiяльностi

Аналiз фiнансових показникiв дiяльностi пiдприємства за 2020 рiк у порiвнянi з минулим роком
наведено у таблицi:

Найменування 2020 рiк, тис. грн. 2019 рiк, тис. грн. Абсолютне  вiдхилення,  тис.  грн.
Темп приросту, %

Чистий дохiд от реалiзацiї 348 555 305 576 42 979  14,1
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (310 512) (296 967) 13 545  4,6
Валовий прибуток (збиток) 38 043 8 609 29 434  341,9
Чистий прибуток (збиток) 5 513 (9 473)14 986  158,2



За звiтнiй перiод, що закiнчився 31 грудня 2020 року, Товариство отримало чистий прибуток у
розмiрi 5 513 тисяч гривень (31 грудня 2019 року: чистий збиток у розмiрi  9 473 тисяч гривень). 
Чистий  дохiд  вiд  реалiзацiї  товарiв,  робiт  та  послуг  збiльшився  на  42  979  тисяч  гривень
порiвняно з 2019 роком, в основному за рахунок збiльшення послуг з перевезення пасажирiв i
вантажiв автомобiльним транспортом на 24 878 тисяч гривень порiвняно з 2019 роком, також за
рахунок введення нової функцiї Департамент непрофiльних функцiй (ДНФ), який надає послуги
клiнiнгу, фасiлiтi  та благоустрою - 18 085 тисяч гривень. Собiвартiсть реалiзованих послуг у
поточному роцi зросла на 13 545 тисяч гривень порiвняно з 2019 роком за рахунок збiльшення
обсягiв наданих послуг.

У 2020 роцi  вiдбулося зростання адмiнiстративних витрат на  2 848 тисяч гривень у порiвняннi з
минулим роком. Iншi операцiйний витрати зросли на 6 697 тисяч гривень. 
Чистий прибуток в розмiрi 5 513 тис.грн. склався за рахунок:
- результат по функцiї ДНФ склав прибуток в розмiрi 1518,4 тис.грн. 
- економiя за рахунок зниження цiнi на дизильне паливо (в тарифi 22,68 грн. за 1 л., факт
14,60 тис.грн.).

Лiквiднiсть та зобов'язання

Основними джерелами забезпечення лiквiдностi Товариства є наступнi оборотнi активи:     
Вид активу На 31.12.2019р.,
тис. грн. На 31.12.2020р.,
тис. грн.

Грошi та їх еквiваленти 161 12
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 10 831 25 621
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 50
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 2 765 1716
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 385 198
Виробничi запаси 16 785 12 229    
Товари- 448
Iншi оборотнi активи 18  1 441
УСЬОГО 30 945 41 715
         
  Зростання оборотних активiв вiдбулося в основному за рахунок дебiторської заборгованостi за
продукцiю, товари, роботи, послуги, яка зросла на 136,5% (або на 14 790 тисяч гривень). 

Поточнi зобов'язання та забезпечення Товариства складаються з:
Вид зобов'язання На 31.12.2019р.,
тис. грн. На 31.12.2020р.,
тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 1 349



1 864
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 4 418 4 367
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 14 817 23 612
Поточна кредиторська заборгованiсть з оплати працi                                                                        

5 140 6 587
Iншi поточнi зобов'язання 741 710
Поточнi забезпечення                                                                 9 056 10 407
УСЬОГО 35 521 47 547

Зростання зобов'язання зумовлено головним чином зростанням кредиторської заборгованостi за
товари, роботи, послуги на  59,4% або 8 795 тисяч гривень.
              
Коефiцiєнтний аналiз лiквiдностi Товариства:
Показник На  31.12.2019 року На 31.12.2020 року

Кал 0,005 0,0003
Кшл 0,398 0,580
Кпокр 0,871 0,877

Кал  -  Коефiцiєнт  абсолютної  лiквiдностi  (спiввiдношення  грошових  коштiв  та  поточних
фiнансових  iнвестицiй  до  поточних  зобов'язань).  Станом  на  31.12.2020  року  значення
коефiцiєнту  абсолютної  лiквiдностi  становить  0,0003.  У  порiвняннi  до  початку  року  рiвень
абсолютної лiквiдностi зменшився за рахунок зменшення суми грошових коштiв на поточних
рахунках та зростанням зобов'язань. 
Кшл - Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi (спiввiдношення грошових коштiв, поточних фiнансових
iнвестицiй i дебiторської заборгованостi до поточних зобов'язань). Станом на 31.12.2020 року
значення коефiцiєнту швидкої лiквiдностi становить 0,580. У порiвняннi до початку року рiвень
швидкої  лiквiдностi   збiльшився  переважно  за  рахунок  збiльшення  суми  дебiторської
заборгованостi за продукцiю, товари, послуги.
 Кпокр - Коефiцiєнт покриття (спiввiдношення поточних активiв пiдприємства до його поточних
зобов'язань).  Характеризує  здатнiсть  пiдприємства  забезпечити  свої  короткостроковi
зобов'язання  за  рахунок  оборотних  коштiв.  Станом  на  31.12.2020  року  значення  коефiцiєнту
покриття  становить  0,877.  У   порiвняннi  з  початком  року  значення  показника  залишилося
приблизно на тому ж рiвнi.  
Планування  лiквiдностi  (платоспроможностi)  Товариства  здiйснюється  на  основi  зiставлення
прогнозiв грошових надходжень i виплат протягом планового перiоду. Погашення кредиторської
заборгованостi планується за рахунок операцiйного грошового потоку.  

                                                 Екологiчнi аспекти

Екологiчна  дiяльнiсть  Товариства  здiйснюється  вiдповiдно  до  дiючого  законодавства.
Нормативними  документами  у  сферi  екологiї  є  Закон  України  "Про  охорону  навколишнього
природного середовища", "Про охорону атмосферного повiтря", "Про вiдходи", Водний кодекс
України, Державнi санiтарнi норми та правила, Державнi стандарти України. 



В 2020 роцi власнi виробничi потужностi Товариства:
- не здiйснювали викидiв парникових газiв, якi б вимагали погодження з Департаментом екологiї
та природних ресурсiв;
 - виробляли вiдходи 1-4 класу небезпеки, якi були переданi спецiалiзованим органiзацiям на
переробку, утилiзацiю та видалення, а саме:

ПерiодЛампи люмiнесцентнi, т Нафтовiдходи, т Фiльтри  маслянi  вiдпрацьованi,  т
Акумулятори свинцевi вiдпрацьованi, т Дрантя промаслене, т Брухт  кольорових

металiв,т Шини автомобiльнi вiдпрацьованi, т Транспортнi  засоби списанi  на  брухт,  т
Осад твердих часток, т Твердi побутовi вiдходи, т

2020р. 0,0420 11,558 0,900 5,124 0,25 0,300 28,168 62,170 4,000 36,000
2019р. 0,0423 7,200 0,980 4,960 0,25 0,700 14,540 52,000 2,000 16,250

- не здiйснювали споживання води для виробничих потреб.

Використанi  ресурси  (вода для  господарсько-питних  потреб,  побутовi  вiдходи,  енергiя  тощо)
облiковувались вiдповiдними приладами облiку згiдно договорiв з постачальниками. 

Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика

Станом  на  31.12.2020  року  середньооблiкова  чисельнiсть  робiтникiв  ПРАТ  "АП''УКРБУД''
складає 782 особи, з них 299 жiнок, на керiвних посадах - 2 жiнки.  Станом на 31.12.2019 року
середньооблiкова чисельнiсть робiтникiв пiдприємства складала 676 осiб,  з  них 72 жiнки,  на
керiвних посадах - 3 жiнки.  
На  пiдприємствi  жiнкам  та  чоловiкам  забезпечуються  рiвнi  права  та  можливостi  при
працевлаштуваннi,  просуваннi  по  службi,  пiдвищеннi  квалiфiкацiї  та  перепiдготовцi.
Роботодавець створює умови працi, якi дозволяють жiнкам та чоловiкам здiйснювати трудову
дiяльнiсть  на  рiвнiй  основi,  здiйснює  рiвну  оплату  працi  жiнок  та  чоловiкiв  при  однаковiй
квалiфiкацiї та умовах працi. 
На пiдприємствi ведеться постiйна робота з навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу, що
є  невiд'ємною частиною стратегiї  сталого  розвитку  пiдприємства.   Ключовими  моментами є
адаптацiя  нових  працiвникiв  до  специфiки  умов  роботи  Товариства  та  безперервне
вдосконалення професiйної майстерностi працiвникiв.
На  пiдприємствi  визначенi  та  затвердженi  Полiтика  та  Принципи  забезпечення  промислової
безпеки, охорони працi та навколишнього середовища.
Одними  з  основних  напрямкiв  дiяльностi  Товариства  у  забезпеченнi  безперебiйного  ритму
функцiонування  пiдприємства  є  забезпечення  дотримання  вимог  нормативних  документiв  та
стандартiв  безпечної  роботи та доведення їх до вiдома кожного працiвника пiдприємства,  бо
охорона працi та навколишнього середовища - це справа кожного працiвника; визначення джерел
безпеки  та  виконання  заходiв,  спрямованих  на  усунення  або  зниження  рiвня  ризику  до
припустимого,  до  початку  допуску  працiвникiв  до  виконання  роботи;  аналiз  кожної  подiї,
визначення  докорiнних  причин  та  вжиття  заходiв  щодо  запобiгання  їх  повторення  шляхом
виявлення  i  усунення  недолiкiв  (помилок)  в  системах  управлiння  охороною  працi  та



навколишнього  середовища.  За  2020  рiк  на   пiдприємствi  не  сталося  жодного  нещасного
випадку, пов'язаного з виробництвом, завдяки дотриманню полiтицi з охорони працi. 
 У 2020 роцi на безпеку працi робiтникiв було витрачено 2 248 тисяч гривень (у 2019 роцi 1 394
тисяч гривень), на навчання законодавчим та нормативно-правовим актам з охорони працi та
промислової безпеки - 10 тисяч гривень (у 2019 роцi 0 тисяч гривень).  
Починаючи з 2019 року Товариство проводить медичне страхування робiтникiв. За 2019 рiк такi
витрати склали 474 тисяч гривень. За 2020 рiк такi витрати склали  620 тисяч гривень.
Права спiвробiтникiв пiдприємства забезпечуються вiдповiдно до Кодексу законiв про працю
України.
Заохочення  (мотивацiя)  працiвникiв:  оплата  працi,  премiювання  та  додаткове  стимулювання
працiвникiв проводилися в межах фонду оплати працi на основi затверджених в установленому
порядку  положень  за  почасово-премiальною  системою  оплати  працi.  Системою  мотивацiї
охопленi всi працiвники пiдприємства.  Фонд оплати працi пiдприємства за 2020 рiк складає -137
109 тисяч гривень, що бiльше  нiж у 2019 на 23 175 тисяч гривень.
Для  опису  застосованих  механiзмiв  розрахункiв  та  виплати  заробiтної  плати,   регулювання
виробничих, трудових та соцiально-економiчних стосункiв та узгодження iнтересiв робiтникiв,
власникiв та уповноважених ними органiв, посилення матерiальної зацiкавленостi робiтникiв в
ростi  об'єму  реалiзацiї  продукцiї  (об'єму  виконаних  робiт,  наданих  послуг),  у  пiдвищеннi
ефективностi виробництва та якостi роботи, на пiдприємствi дiють Положення про оплату працi
та колективний договiр, укладений з трудовим колективом Товариства у 2016 роцi. 
Заходи з боротьби з корупцiєю та хабарництвом.
Полiтика Товариства в боротьбi з корупцiєю та хабарництвом спрямована на дотримання вимог
усiх застосованих антикорупцiйних законiв i мiжнародних конвенцiй, де б воно не здiйснювало
свою дiяльнiсть. ПРАТ "АП''УКРБУД''  проводить комплексну перевiрку своїх дiлових партнерiв
з  метою  оцiнки  корупцiйного  ризику.  Товариство  стежить  за  ефективнiстю  контролю
антикорупцiйних  процесiв,  а  також  проводить  перевiрки  з  метою  забезпечення  дотримання
антикорупцiйного законодавства i iнших процедур, що вiдносяться до цього питання.
                                       

Цiновi ризики, кредитнi ризики, ризик лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв 

Основнi  фiнансовi iнструменти пiдприємства,  якi  несуть в собi фiнансовi  ризики,  включають
грошовi  кошти,  дебiторську  заборгованiсть,  кредиторську  заборгованiсть,  та  пiддаються
наступним фiнансовим ризикам: 
- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий
ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; 
-  ризик  втрати  лiквiдностi:  товариство  може  не  виконати  своїх  зобов'язань  з  причини
недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути
змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою
погашення зобов'язань; 
- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань
контрагентами (дебiторами). 
Пiдприємство не пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi не здiйснювало валютнi



операцiї i не має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть
фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути
викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на
всi iнструменти ринку. Товариство не має процентнi фiнансовi зобов'язання, тому не пiддається
ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. 
Ризик втрати лiквiдностi: Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi
та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Пiдприємство
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Дослiдження та iнновацiї
Iнновацiйна  полiтика  Товариства  являє  собою  сукупнiсть  цiлей,  стратегiй  та  мiр  з  розвитку
iнновацiйної дiяльностi, якi розроблюються керiвництвом.  Вона є складовою частиною науково-
технiчної та економiчної полiтики Товариства та визначає напрямки iнновацiйної дiяльностi та
заходи щодо стимулювання її розвитку. Головна цiль iнновацiйної полiтики полягає у зростаннi
економiчних показникiв на основi розробки та реалiзацiї iнновацiйних проектiв та програм. 
У звiтному перiодi витрат на дослiдження та розробки не здiйснювалось.
Фiнансовi iнвестицiї
Протягом 2020 року iнвестицiї  у цiннi папери iнших пiдприємств не здiйснювалися.
Перспективи розвитку
В перспективi  Товариство планує  продовжувати здiйснювати  тi  ж види дiяльностi,  що й i  в
звiтному роцi.  
Ключовими  завданнями  пiдприємства  на  майбутнє  є  пiдвищення  ефективностi  дiяльностi,
полiпшення  фiнансових  показникiв  роботи  шляхом  покращення  управлiння,  вдосконалення
системи  планування  та  контролю,  бiзнес-планування,  пiдвищення  продуктивностi  працi  та
збiльшення показникiв лiквiдностi.
В планах розвитку на 2021 рiк Товариство передбачає iнвестицiї у сумi 35 411 тисяч гривень за
наступними напрямками: 
iнвестицiї у виробництво - 31 580 тисяч гривень; 
iнше (соцiальна сфера, проекти безпеки тi iн.) - 3 831 тисяч гривень.
Корпоративне управлiння
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та
внутрiшнiх положень. Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова
рада, Генеральний директор.
Загальнi  збори акцiонерiв  проводяться  щорiчно (у  2020 роцi  рiчнi  Загальнi  збори акцiонерiв
вiдбулись 22.12.2020 р.) . Загальнi збори акцiонерiв скликаються та проводяться в порядку та
строки,  визначенi  Статутом  Товариства  та  Законом  України  "Про  акцiонернi  товариства".
Повiдомлення про пiдсумки голосування на Загальних зборах акцiонерiв оприлюднюються на
власному веб-сайтi Товариства. Загальнi збори акцiонерiв можуть вирiшувати будь-якi питання
дiяльностi  Товариства,  крiм  тих,  що  вiднесенi  до  виключної  компетенцiї  Наглядової  ради
законом або Статутом.
Кiлькiсний склад Наглядової ради становить одна особа: Одноособовий член Наглядової ради -
Баранов Сергiй Олександрович - представник акцiонера. Наглядова рада в попередньому складi
обрана  загальними  зборами  акцiонерiв  11.09.2018  р.  (протокол  №  1  вiд  11.09.2018  р.).



10.12.20218 р. вiдбулася змiна складу Наглядової ради та дiючий член Наглядової ради Баранов
С.А.  набув  повноважень.  Повноваження  Наглядової  ради  визначенi  Статутом  Товариства  та
Законом України "Про акцiонернi товариства". Одноособовий Член Наглядової ради представляє
iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття
рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язком члена Наглядової ради є участь у засiданнях
Наглядової ради для забезпечення прийняття рiшень.
Виконавчий орган є одноосiбним - Генеральний директор, який здiйснює управлiння поточною
дiяльнiстю Товариства. Повноваження Генерального директора визначенi Статутом Товариства
та Законом України "Про акцiонернi  товариства".  Генеральний директор вирiшує всi  питання
дiяльностi  Товариства,  крiм тих,  що належать до компетенцiї  Загальних зборiв  акцiонерiв  та
Наглядової  ради.  Генеральний  директор  Товариства  пiдзвiтний  Загальним  зборам  акцiонерiв
Товариства та Наглядовiй радi  Товариства,  органiзовує та забезпечує своєчасне та ефективне
виконання їх рiшень.  В 2020 роцi посаду Генерального директора Товариства обiймав Ачкасов
Денис Володимирович, призначений  на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (протокол
№ 2/17 вiд 04.10.2017 р. та протокол №1 вiд 28.01.2020 р.).
Стратегiя корпоративного управлiння та перспективи розвитку та удосконалення корпоративного
управлiння:  компанiя  повнiстю  дотримується  вимог  чинного  законодавства  з  питання
корпоративного управлiння, слiдкує за змiнами та запроваджує їх у разi потреби. Правовi засади
корпоративного  управлiння,  встановленi  чинним  законодавством,  повнiстю  задовольняють
потреби компанiї та забезпечують ефективне управлiння та контроль.
Структура акцiонерiв та їх частки в акцiонерному капiталi згiдно з Реєстром власникiв цiнних
паперiв ПРАТ "АП "УКРБУД" на 31.12.2020 р.:
№
з/п Найменування  юридичної особи

Iдентифiкацiйний код юридичної особи Розмiр частки акцiонера
(власника) (у вiдсотках до
статутного капiталу) Сумма, грн
1 ПРАТ "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" (пряме володiння) 30939178

49,97548 22 542 388,32
2 ТОВ  "IНДАСТРIАЛ 
КОАЛ ХОЛДИНГ" (пряме володiння) 41216618 24,989994 11 267 427,36
3 ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА 3№" 39649746 24,989994 11  267
427,36

Власники цiнних паперiв з особливими правами контролю вiдсутнi.
Операцiй з власними акцiями Товариством у звiтному перiодi не здiйснювались.
Основнi характеристики системи внутрiшнього контролю:
Система  внутрiшнього  контролю  визначає  всi  внутрiшнi  правила  та  процедури  контролю,
запровадженi  керiвництвом пiдприємства  для досягнення поставленої  мети -  забезпечення (в
межах  можливого)  стабiльного  та  ефективного  функцiонування  пiдприємства.  Спецiального
документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння
ризиками в Товариствi  не  створено та  не  затверджено.  Основними характеристиками систем
внутрiшнього контролю та управлiння ризиками пiдприємства є: 
-  забезпечення  виробничої  та  фiнансової  ефективностi  господарської  дiяльностi  (наскiльки



ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовiрнiсть збиткiв);
 -  забезпечення  надiйностi,  повноти  та  своєчасностi  фiнансової  та  управлiнської  iнформацiї
(об'єктивна iнформацiя,  що надається  рiзним категорiям  користувачiв,  повинна  готуватися  за
загальноприйнятими принципами);
 - дотримання дiючих законодавчих та нормативних актiв (з метою захисту Товариства необхiдно
дотримуватися положень дiючого законодавства, внутрiшнiх документiв Товариства);
-  вчасне  виявлення  ризикiв  дiяльностi,  що  впливають  на  формування  фiнансової  звiтностi
Товариства;
-  адекватний  розподiл  обов'язкiв  мiж  працiвниками  товариства  (створення  органiзацiйної
структури  господарської  системи,  яка  б  чiтко  визначала  iснуючi  форми  повноважень  i
пiдпорядкованостi). 
При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе
такi елементи, як: 
- бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
- бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
- аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв,
перевiрка  дотримання  правил  облiку  окремих  господарських  операцiй,  iнвентаризацiя,  усне
опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння
пiдприємством.  Служби  з  внутрiшнього  контролю  та  управлiння  ризиками  не  створено.
Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiнiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та
застосовуючи наявнi ресурси.
Дивiдендна  полiтика  Товариства  грунтується  на  збереженнi  балансу  мiж  необхiднiстю
iнвестувати в розвиток виробничих потужностей й дотриманням права акцiонерiв на участь в
розподiлi прибутку Товариства. Протягом 2019-2020 рокiв рiшення про виплату дивiдендiв не
приймалося.
Полiтика  пiдприємства  стосовно  адмiнiстративних,  управлiнських  та  наглядових  органiв
пiдприємства (вимоги до вiку, статi, освiти, професiйного досвiду, управлiнського персоналу, цiлi
полiтики,  її  реалiзацiя  та  результати  у  звiтному  перiодi  тощо):  вимоги  до  вiку  та  статi
управлiнського  персоналу,  а  також  членiв  адмiнiстративних,  управлiнських  та  наглядових
органiв компанiї  вiдсутнi.  Кандидат на посаду або особа,  яка обiймає певну посаду, повинна
мати такий рiвень освiти, професiйного досвiду та володiти такими знаннями та навичками, якi
дозволять ефективно виконувати покладенi обов'язки. Також Товариство заохочує пiдвищення
професiйного рiвня зазначеної категорiї працiвникiв шляхом їх участi у семiнарах, конференцiях,
виставках,  форумах,  вебiнарах.  Цiллю  такої  полiтики  є  уникнення  будь-якої  нерiвностi  за
гендерною, вiковою, статевою або iншою ознакою. Компанiя успiшно реалiзує таку полiтику та,
як результат, має штат висококвалiфiкованих фахiвцiв у всiх сферах своєї дiяльностi.

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:
Товариством не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив
даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента
вiдсутнiй.



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
Товариством  не  проводиться  дiяльнiсть,  яка  має  ознаки  ризикової  фiнансової  дiяльностi.
Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими
ризиками,  у  тому  числi  полiтику  щодо  страхування  кожного  основного  виду  прогнозованої
операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства,  якi  несуть в собi фiнансовi  ризики,  включають
грошовi  кошти,  дебiторську  заборгованiсть,  кредиторську  заборгованiсть,  та  пiддаються
наступним фiнансовим ризикам: - ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на
активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; -
ризик  втрати  лiквiдностi:  Товариство  може  не  виконати  своїх  зобов'язань  з  причини
недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути
змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою
погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання
фiнансових  зобов'язань  контрагентами  (дебiторами).  На  Товариство  не  впливають  валютнi
ризики, тому що у звiтному роцi не здiйснювало валютнi операцiї i не має валютнi залишки та
заборгованостi.  Цiновим  ризиком  є  ризик  того,  що  вартiсть  фiнансового  iнструмента  буде
змiнюватися  внаслiдок  змiн  ринкових  цiн.  Цi  змiни  можуть  бути  викликанi  факторами,
характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку.
Товариство не має кредитiв та займiв, тому не пiддається ризику коливання процентних ставок.
Ризик втрати лiквiдностi: Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi
та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Пiдприємство
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами,  а  також  прогнознi  потоки  грошових  коштiв  вiд  операцiйної  дiяльностi.  Опис
розмежування функцiй та вiдповiдальностi  у  процесi  управлiння ризиками Наглядова рада:  -
затверджує Стратегiю управлiння ризиками. Виконавчий орган: - затверджує практичну частину
реалiзацiї системи управлiння ризиками, в тому числi допустимi межi ризику; - приймає рiшення
щодо плану дiї по ризикам, якi iнiцiйованi працiвником, що вiдповiдальний за оцiнку ризикiв; -
переглядає ефективнiсть стратегiї та iнших документiв, що регламентують управлiння ризиками
Компанiї. Також суттєвий вплив на дiяльнiсть Компанiї можуть мати такi зовнiшнi ризики, як: -
тенденцiя  росту цiн  на  паливно-мастильнi  матерiали;  -  постiйнi  змiни  законодавства,  в  тому
числi податкового; - економiчна нестабiльнiсть; - проведення ООС на Сходi України. 

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
При  здiйсненнi  корпоративного  управлiння  Товариство  керується  Статутом.  Власний  Кодекс
корпоративного  управлiння  не  затверджувався.  Основними  принципами  корпоративного
управлiння  Товариства  є:  -  рiвне  ставлення  до  акцiонерiв;  -  дотримання  прав  та  iнтересiв



акцiонерiв  та  клiєнтiв  Товариства,  закрiплених  нормами та  вимогами чинного  законодавства
України;  -  пiдтримка  ефективної  системи  внутрiшнього  контролю  та  аудиту;  -  ефективний
контроль за менеджментом Товариства з  боку виконавчого органу; -  пiдзвiтнiсть виконавчого
органу перед Наглядовою радою та Загальними зборами акцiонерiв;  -  ефективна взаємодiя  з
працiвниками Товариства у вирiшеннi соцiальних питань i забезпечення необхiдних умов працi;
-  визнання  передбачених  законом  прав  зацiкавлених  осiб;  -  забезпечення  iнформацiйної  та
фiнансової прозоростi Товариства; - дотримання етичних норм дiлової поведiнки; - дотримання
усiх норм чинного законодавства та внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;  -  дотримання
принципу  нейтральностi  щодо  фiнансово-промислових  груп,  державних  органiв,  полiтичних
партiй  та  об'єднань.  Прiоритетом  корпоративної  поведiнки  Товариства  є  повага  до  прав  та
законних  iнтересiв  акцiонерiв,  працiвникiв,  контрагентiв,  вiдкритiсть,  а  також  забезпечення
ефективної дiяльностi, фiнансової стабiльностi та прибутковостi Товариства.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
ПрАТ  "АП  "УКРБУД"  не  приймало  рiшення  про  добровiльне  застосовувати  Кодексу
корпоративного  управлiння  фондової  бiржi,  об'єднання  юридичних  осiб  або  iншого  кодексу
корпоративного  управлiння.  Емiтент  користується  рекомендацiями  НКЦПФР,  наведеними  у
рiшеннi "Про затвердження Принципiв корпоративного управлiння" вiд 22.07.2014 № 955.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Практики корпоративного управлiння, застосовуваної  понад визначенi  законодавством вимоги
немає.

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
Товариство застосовує практику корпоративного управлiння визначену Законом України " Про
акцiонернi  товариства"  та  Статутом  Товариства.  Вiдхилень  вiд  принципiв  корпоративного
управлiння немає. Емiтент не затверджував власний Кодекс корпоративного управлiння та не
застосовує кодекс корпоративного управлiння фондових бiрж, об'єднання юридичних осiб або
iнший кодекс корпоративного управлiння.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні позачергові

X
Дата проведення 22.12.2020
Кворум зборів 99,98
Опис Рiчнi  Загальнi  збори  акцiонерiв  Товариства  були  скликанi  на  пiдставi  рiшення

(протоколу) Наглядової ради №14 вiд 12.11.2020 р.



Жодних пропозицiй щодо  питань,  включених до проекту порядку денного,  не
надходило.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1) Обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
та прийняття рiшення про припинення її повноважень.
2) Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
3) Розгляд  звiту  Наглядової  ради  Товариства  за  2019  рiк  та  прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду.
4) Прийняття  рiшення  за  наслiдками  розгляду  звiту  Виконавчого  органу
Товариства  про  результати  господарської  дiяльностi  Товариства  за  2019  рiк  та
затвердження заходiв за результатами його розгляду.
5) Затвердження  рiчного  звiту  (рiчної  фiнансової  звiтностi)  Товариства  за
2019 рiк.
6) Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у
2019 роцi.
7) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Результати розгляду питань порядку денного: всi питання порядку денного були
розглянутi,  прийнятi  та  затвердженi  бiльшiстю голосiв   вiд  загальної  кiлькостi
голосiв  акцiонерiв,  якi  зареєструвалися  для  участi  у  рiчних  загальних  зборах
акцiонерiв 22.12.2020, та голоси яких враховувалися для визначення кворуму та
голосуваннi в органах Товариства.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РIШЕННЯ:
З першого питання порядку денного:
1.1. Обрати  лiчильну  комiсiю  цих  рiчних  Загальних  зборiв  акцiонерiв
Товариства у наступному складi:
- Ужва Роман Миколайович - Голова лiчильної комiсiї;
- Замишляєв Василь Васильович - Член лiчильної комiсiї;
- Тарасенко Ольга Георгiївна - Член лiчильної комiсiї.
1.2. Припинити  повноваження  членiв  лiчильної  комiсiї  одночасно  iз
закiнченням (закриттям) цих рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
З другого питання порядку денного:
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства:
час для виступiв з питання порядку денного - до 15 хвилин; час для вiдповiдi на
запитання до доповiдача - до 5 хвилин.
Запитання до доповiдача  та  пропозицiї  акцiонерiв щодо виступу подаються  до
Секретаря  рiчних  Загальних  зборiв  акцiонерiв  Товариства  тiльки  в  письмовiй
формi i лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонiмнi запитання
не розглядаються.
2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:
1) Обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
та прийняття рiшення про припинення її повноважень.
2) Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
3) Розгляд  звiту  Наглядової  ради  Товариства  за  2019  рiк  та  прийняття



рiшення за наслiдками його розгляду.
4) Прийняття  рiшення  за  наслiдками  розгляду  звiту  Виконавчого  органу
Товариства  про  результати  господарської  дiяльностi  Товариства  за  2019  рiк  та
затвердження заходiв за результатами йог о розгляду.
5) Затвердження  рiчного  звiту  (рiчної  фiнансової  звiтностi)  Товариства  за
2019 рiк.
6) Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у
2019 роцi.
7) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
2.3. Голосування з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування,
форма i текст яких були затвердженi Наглядовою радою Товариства.
З третього питання порядку денного:
3.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк.
3.2. Рiшень за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2019
рiк не приймати.
З четвертого питання порядку денного:
4.1. Затвердити  звiт  Виконавчого  органу  Товариства  про  результати
господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.
4.2. Рiшень за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства про
результати господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк не приймати.
З п'ятого питання порядку денного:
5. Затвердити баланс (звiт про фiнансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019
року  (Форма  №1),  звiт  про  фiнансовий  результат  (звiт  про  сукупний  дохiд)
Товариства за 2019 рiк (Форма №2),  звiт про рух грошових коштiв за 2019 рiк
(Форма №3), звiт про власний капiтал за 2019 рiк (Форма №4), примiтки до рiчної
фiнансової звiтностi за 2019 рiк.
З шостого питання порядку денного:
6.1. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2019
роцi, розподiл прибутку не затверджувати.
6.2. Збитки, отриманi Товариством за пiдсумками роботи у 2019 роцi, у сумi 9
472  951,70  гривень  (дев'ять  мiльйонiв  чотириста  сiмдесят  двi  тисячi  дев'ятсот
п'ятдесят  одна  гривня  70  копiйок)  покрити  за  рахунок  прибутку  Товариства
майбутнiх перiодiв.
З сьомого питання порядку денного:
7.1. На  пiдставi  ст.  70  Закону  України  "Про  акцiонернi  товариства"  та  п.
15.12.38  Статуту  Товариства  надати  згоду  Товариству  на  вчинення  значних
правочинiв до 30.04.2021 р., а саме:
7.1.1.  з  ПРИВАТНИМ  АКЦIОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ
"ШАХТОУПРАВЛIННЯ  "ПОКРОВСЬКЕ"  (iдентифiкацiйний  код  -  13498562,
Замовник)  значних  правочинiв  щодо  надання  послуг  з  перевезення  пасажирiв.
Встановити,  що  загальна  очiкувана  сума  зазначених  правочинiв  за  перiод  з
01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 136 000 000,00 грн. (сто
тридцять шiсть мiльйонiв гривень 00 копiйок) з урахуванням ПДВ;
7.1.2.  з  ПРИВАТНИМ  АКЦIОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ
"ШАХТОУПРАВЛIННЯ  "ПОКРОВСЬКЕ"  (iдентифiкацiйний  код  -  13498562,
Замовник)  значних правочинiв щодо надання послуг з  перевезення вантажу та
послуг спецiальної технiки. Встановити, що загальна очiкувана сума зазначених



правочинiв за перiод з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 123
200 000,00 грн.  (сто двадцять три мiльйони двiстi  тисяч гривень 00 копiйок) з
урахуванням ПДВ;
7.1.3. з  ТОВАРИСТВОМ  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЗБАГАЧУВАЛЬНА  ФАБРИКА  "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА"  (iдентифiкацiйний
код - 36975983, Замовник) значних правочинiв щодо надання послуг з перевезення
вантажу та послуг спецiальної технiки. Встановити, що загальна очiкувана сума
зазначених  правочинiв  за  перiод  з  01.05.2020  р.  до  30.04.2021  р.  не  повинна
перевищувати 71 500 000,00 грн. (сiмдесят один мiльйон п'ятсот тисяч гривень 00
копiйок) з урахуванням ПДВ;
7.1.4. з  ТОВАРИСТВОМ  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ШАХТОБУДIВЕЛЬНА  КОМПАНIЯ"  (iдентифiкацiйний  код  -  40162326,
Замовник)  значних правочинiв щодо надання послуг з  перевезення вантажу та
послуг спецiальної технiки. Встановити, що загальна очiкувана сума зазначених
правочинiв за перiод з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 29
500 000,00 грн. (двадцять дев'ять мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок) з
урахуванням ПДВ;
7.1.5. з  ТОВАРИСТВОМ  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "СIТI
ТРАНС+" (iдентифiкацiйний код - 41679680, Постачальник) значних правочинiв
щодо  надання  послуг  з  мiських/мiжмiських  перевезень  вантажiв  та  послуг
спецiальної  технiки.  Встановити,  що  загальна  очiкувана  сума  зазначених
правочинiв за перiод з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 37
500  000,00  грн.  (тридцять  сiм  мiльйонiв  п'ятсот  тисяч  гривень  00  копiйок)  з
урахуванням ПДВ;
7.1.6. з  ТОВАРИСТВОМ  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД" (iдентифiкацiйний код - 24316073, Постачальник) значних
правочинiв  щодо  постачання  паливно-мастильних  матерiалiв.  Встановити,  що
загальна  очiкувана  сума  зазначених  правочинiв  за  перiод  з  01.05.2020  р.  до
30.04.2021 р. не повинна перевищувати 41 000 000,00 грн. (сорок один мiльйон
гривень 00 копiйок) з урахуванням ПДВ;
7.1.7.  з  ПРИВАТНИМ  АКЦIОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ
"ШАХТОУПРАВЛIННЯ  ПОКРОВСЬКЕ"  (iдентифiкацiйний  код  -  13498562,
Замовник) значних правочинiв щодо виконання робiт з фасiлiтi та комплексного
прибирання службових, виробничих i санiтарно-побутових примiщень, прилеглої
територiї.  Встановити,  що  загальна  очiкувана  сума  зазначених  правочинiв  за
перiод з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 27 200 000,00
грн. (двадцять сiм мiльйонiв двiстi тисяч гривень 00 копiйок) з урахуванням ПДВ.
7.2.  Надати  повноваження  Генеральному  директору  Товариства  або  особi,  яка
виконує  його  обов'язки,  або  iншiй  особi,  уповноваженiй  на  це  довiренiстю,
виданою Генеральним директором, укласти i пiдписати правочини, зазначенi у п.
7.1. цього Протоколу, на умовах, визначених за своїм розсудом та з урахуванням
умов, зазначених у цьому Протоколi, а також вносити змiни, пiдписувати пов'язанi
з  цим  додатковi  угоди,  а  також  iншi  документи,  якi  можуть  бути  необхiднi  у
зв'язку з пiдписанням та виконанням вказаних вище правочинiв.



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 
(ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (зазначити) У звiтному роцi позачерговi збори не скликались.

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

Рiчнi (черговi) Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства , якi були призначенi на 24.04.2020
року не вiдбулися у зв'язку з проведенням 
заходiв, спрямованих на запобiгання 
виникненню та поширенню коронавiрусної 
хвороби (COVID-19).

У разі скликання, але непроведення 
позачергових загальних зборів 
зазначається причина їх непроведення

Фактiв скликання, але непроведення в 2020 
роцi позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства не було.

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

Баранов Сергiй 
Олександрович

X Функцiональнi обов'язки члена Наглядової 
ради визначенi в статутi емiтента.
В складi Наглядової ради член наглядової 
ради здiйснює захист прав акцiонерiв 
товариства i в межах компетенцiї, визначеної 
статутом емiтента та чинним законодавством,
здiйснює управлiння акцiонерним 
товариством, а також контролює та регулює 
дiяльнiсть виконавчого органу, в тому числi 
шляхом вирiшення питань, вiднесення до 
компетенцiї наглядової ради емiтента 
статутом емiтента, чинним законодавством 
або рiшенням загальних зборiв.

Чи проведені засідання 
наглядової ради, 

Протягом звiтного перiоду Наглядовою радою Товариства було 
проведено не менше 4 засiдань для розгляду питань, що належать



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

до її компетенцiї. Серед основних питань, що розглядалися 
Наглядовою радою у звiтному перiодi, були: - органiзацiйнi 
питання щодо скликання та проведення рiчних та позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - прийняття рiшення 
щодо продовження повноважень Генерального директора 
Товариства; - прийняття рiшення щодо схвалення значних 
правочинiв (постачання товарiв, робiт, послуг). Вiдповiдно до 
прийнятих Наглядовою радою рiшень за розглянутими 
питаннями Генеральному директору Товариству видавалися 
вiдповiднi дозволи та доручення, якi виконувалися належним 
чином. За пiдсумками 2020 року Наглядовою радою Товариства 
розглянутi всi питання, що надiйшли, та за ними прийнятi 
вiдповiднi рiшення. Окремо слiд зазначити, що у звiтному перiодi
Наглядова рада Товариства здiйснювала оперативний контроль за 
реалiзацiєю прийнятих рiшень щодо господарської дiяльностi 
Товариства. Iнформацiя про процедури, що застосовуються при 
прийняттi Наглядовою радою рiшень та визначення, як дiльнiсть 
Наглядової ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй 
дiяльностi Товариства не розкривається оскiльки емiтент - 
приватне акцiонерне товариство.

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)

Чи проведені засідання 
комітетів наглядової 
ради, загальний опис 
прийнятих на них 
рішень

комiтети Наглядової ради  не утворювалися

У разі проведення оцінки
роботи комітетів 
зазначається інформація 
щодо їх компетентності 
та ефективності

оцiнка роботи комiтетiв не здiйснювалась у звязку з вiдсутнiстю 
комiтетiв Наглядової ради Товариства.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи 
наглядової ради

Iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради, в тому числi щодо 
оцiнки її роботи, не розкривається оскiльки емiтент - приватне 
акцiонерне товариство.



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)
Вiдповiдно до Статуту Товариства член Наглядової ради 
Товариства зобов'язаний:- бути лояльним по вiдношенню до 
Товариства;- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до 
цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради Товариства;- 
здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах
Товариства;- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової 
ради Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених цим 
Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової 
ради Товариства неможлива з поважних причин;- завчасно 
повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у 
засiданнях Наглядової ради Товариства;- пiд час голосування з 
питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства 
приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну 
iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради 
Товариства;- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при 
прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку 
денного засiдань Наглядової ради Товариства;- не розголошувати 
та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх 
осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю 
Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, 
розголошення або використання якої може призвести до 
негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати
наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або 
суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, 
передбачених чинним законодавством України;- виконувати 
рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/
або Наглядової ради Товариства.

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 X



наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
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)
У звiтному 2020 роцi не вiдбувалося змiн у складi Наглядової 
ради Товариства

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) д/в

Склад виконавчого органу

Персональний склад
виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Генеральний Директор - 
Ачкасов Денис 
Володимирович

Загальне керiвництво дiяльнiстю Товариства, управлiння 
поточною дiяльнiстю Товариства згiдно норм Статуту

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

Генеральний директор виконує функцiї виконавчого органу 
одноособово, тому засiдання не скликались та не проводились.
Дiяльнiсть виконавчого органу не зумовила суттєвих змiн у 
фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства.

Оцінка роботи 
виконавчого органу

Iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу, в тому числi щодо
оцiнки його дiяльностi, не розкривається оскiльки емiтент 
приватне акцiонерне товариство.

Примітки
д/в 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента 

Основнi характеристики системи внутрiшнього контролю: Система внутрiшнього контролю 
визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом 
пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного 
i ефективного функцiонування пiдприємства. Спецiального документу, яким би описувалися 
характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не 
створено та не затверджено. Фунцiї з внутрiшнього контролю покладено на службу безпеки 
пiдприємства, яка є складовою аппарату управлiння. Основними характеристиками систем 
внутрiшнього контролю i управлiння ризиками пiдприємства є: - забезпечення виробничої та 
фiнансової ефективностi господарської дiяльностi (наскiльки ефективно Товариство управляє 
своїми ресурсами та яка ймовiрнiсть збиткiв); - забезпечення надiйностi, повноти та 
своєчасностi фiнансової та управлiнської iнформацiї (об'єктивна iнформацiя, що надається 
рiзним категорiям користувачiв, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); - 
дотримання дiючих законодавчих та нормативних актiв (з метою захисту Товариства необхiдно 
дотримуватися положень дiючого законодавства, внутрiшнiх документiв Товариства); - вчасне 
виявлення ризикiв дiяльностi, що впливають на формування фiнансової звiтностi Товариства; - 
адекватний розподiл обов'язкiв мiж працiвниками товариства (створення органiзацiйної 
структури господарської системи, яка б чiтко визначала iснуючi форми повноважень i 
пiдпорядкованостi). При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, 
вони включають в себе такi елементи, як: - бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i 
документацiя, рахунки i подвiйний запис); - бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл 
обов'язкiв, нормування витрат); - аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка 
вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих 
господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i 
простежування). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в 
цiлях управлiння пiдприємством. Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не 
створено. Апарат управлiння приймає рiшення з мiнiмiнiзацiї ризикiв, спираючись на власнi 
знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. Принципи побудови i функцiонування 
системи управлiння ризиками ПРАТ "АП "УКРБУД": 1. Охоплення всiх видiв дiяльностi 
(запровадження системи управлiння ризиками у всi сфери дiяльностi); 2. Збалансованiсть 
(об'єктивний баланс критерiїв при ухваленнi рiшень щодо способiв впливу на ризики: вибiр мiж 
ймовiрними втратами та можливостями, мiж витратами на управлiння ризиком та можливими 
втратами при реалiзацiї ризикiв); 3. Iнформованiсть (управлiння ризиками супроводжується 
наявнiстю актуальної та достовiрної iнформацiї); 4. Комплекснiсть (виявлення факторiв та 
об'єктiв ризикiв на основi всебiчного аналiзу всiх бiзнес-процесiв, дотримання принципiв 
єдностi методологiчних пiдходiв до вирiшення задач з оцiнки та управлiння ризиками); 5. 
Безперервнiсть функцiонування (процес управлiння ризиками здiйснюється на постiйнiй основi);
6. Своєчаснiсть (виконання процедур управлiння ризиками у призначений для цього час). 

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)

так 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

так ні ні ні

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 ні ні ні

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів

так так ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 



конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) д/в

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

так так так ні так

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 5 та більше
відсотками 
голосуючих акцій

ні так так так ні

Інформація про склад 
органів управління 
товариства

так так так так так



Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
після їх проведення

ні ні так так ні

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства

ні ні ні ні ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

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) д/в

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) протягом звiтного року перевiрка не проводилась.

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

Розмір частки
акціонера

(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)



(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)

1 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ"

- МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
(пряме володiння)

30939178 49,97548

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"IНДАСТРIАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ"
(пряме володiння)

41216618 24,989994

3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ШАХТА

"СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"

39649746 24,989994

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

5 147 016 1 077 Закон України "Про депозитарну
систему України". Дата виникнення

обмеження: Емiтент не володiє
iнформацiєю, щодо точної дати

настання обмеження, iнформацiя по
обмеженням зазначається на дату
отриманого перiлiку акцiонерiв

станом на кiнець звiтного перiоду.

31.12.2020

Опис д/в

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовими особами Товариства визнаються фiзичнi особи - Голова (у разi обрання) та члени
Наглядової  ради,  Генеральний  директор,  Голова  та  члени  Ревiзiйної  комiсiї  (у  разi  обрання
Загальними  зборами  акцiонерiв),  Головний  бухгалтер.  Члени  Наглядової  ради  Товариства
обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на строк не
бiльше нiж на 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа.



До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси
(далi  -  представники  акцiонерiв),  та/або  незалежнi  директори.  Рiшення  про  вiдкликання  або
дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства може бути прийнято
Загальними зборами акцiонерiв  Товариства у будь-який час.  Будь-який член Наглядової  Ради
Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної iнiцiативи,
повiдомивши письмово про таке рiшення Наглядову раду Товариства не менш нiж за два тижнi
до  дати  складання  повноважень.  У  разi  якщо  незалежний  директор  протягом  строку  своїх
повноважень перестає вiдповiдати вимогам, встановленим статтею 53-1 Закону України "Про
акцiонернi  товариства",  вiн  повинен  скласти  свої  повноваження  достроково  шляхом подання
вiдповiдного письмового повiдомлення Товариству. Голова Наглядової ради Товариства (у разi
його обрання) та його Заступники (у разi їх обрання) можуть обиратися та вiдкликатися членами
Наглядової ради Товариства на засiданнi Наглядової ради Товариства iз числа обраних Вищим
органом Товариства членiв Наглядової ради Товариства. Головою Наглядової ради Товариства не
може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним
директором Товариства.  На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка
має  необхiдну  професiйну  квалiфiкацiю  та  досвiд  керiвної  роботи.  Кандидати  на  посаду
Генерального директора Товариства повиннi вiдповiдати наступним вимогам: мати вищу освiту,
мати досвiд роботи на керiвних посадах не менш 3 (трьох) рокiв, не бути членом Наглядової
ради Товариства або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання та вiдкликання (в тому числi
дострокове)  особи  на  посаду  Генерального  директора  Товариства  здiйснюється  за  рiшенням
Наглядової  ради  Товариства.  Повноваження  особи,  яка  здiйснює повноваження  Генерального
директора, припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про
призначення  особи,  яка  здiйснює  повноваження  Генерального  директора  або  особи,  яка
тимчасово  здiйснюватиме  його  повноваження.  Прийняття  Наглядовою  радою  Товариства
рiшення  про  обрання  особи  на  посаду  Генерального  директора  Товариства  є  пiдставою  для
укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) iз Товариством.
Посадовi повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дiйснi з
моменту  її  обрання,  якщо  iнше  не  встановлено  у  вiдповiдному  рiшеннi  Наглядової  ради
Товариства.  Особа,  обрана  на  посаду  Генерального  директора  Товариства  здiйснює  свої
повноваження  на  пiдставi  Статуту  та  укладеного  з  нею  трудового  договору  (контракту).
Повноваження  особи,  яка  була  обрана  на  посаду  Генерального  директора  Товариства
припиняються  в  момент  прийняття  Наглядовою радою Товариства  рiшення  про  вiдкликання
особи з посади Генерального директора Товариства, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному
рiшеннi  Наглядової  ради  Товариства.  Наслiдком  прийняття  Наглядовою  радою  Товариства
рiшення  про  вiдкликання  особи  з  посади  Генерального  директора  Товариства  є  припинення
посадових  повноважень  такої  особи,  розiрвання  з  нею  трудового  договору  (контракту)  та
припинення трудових вiдносин iз Товариством. Головний бухгалтер призначається на посаду i
звiльняється з посади вiдповiдно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку
наказом Генерального директора Товариства. Головним бухгалтером пiдприємства призначається
особа, яка має повну вищу економiчну освiту, стаж роботи у сферi фiнансiв, бухгалтерського
облiку та оподаткування не менше трьох рокiв, не має непогашеної або незнятої судимостi за
вчинення  злочину  проти  власностi  та  у  сферi  господарської  дiяльностi.  Голова  та  члени
Ревiзiйної комiсiї (у разi обрання Загальними зборами акцiонерiв) .
У разi обрання Ревiзiйної комiсiї вона складається з трьох членiв.



Члени Ревiзiйної комiсiї обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб,
якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства
термiном на два роки.
З членами Ревiзiйної комiсiї Товариства укладаються цивiльно-правовi договори.
Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї Товариства:
- член Наглядової ради;
- Генеральний директор Товариства;
- особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
члени iнших органiв Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї  обирається членами Ревiзiйної комiсiї  з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства може бути прийнято Загальними
зборами акцiонерiв  Товариства  тiльки у вiдношеннi всiх членiв  Ревiзiйної  комiсiї  Товариства
(вiдповiдного складу). Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв Товариства. За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
повноваження вiдповiдного складу членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства можуть бути достроково
припиненi у будь-який час. 
Будь-який  член  Ревiзiйної  комiсiї  може  в  будь-який  час  достроково  припинити  свої
повноваження з власної iнiцiативи, повiдомивши письмово про таке рiшення Ревiзiйної комiсiї
Товариства  не  менш  нiж  за  14  днiв  до  дати  складання  повноважень.  Повноваження  члена
Ревiзiйної комiсiї припиняються у випадках втрати таким членом Ревiзiйної комiсiї Товариства
статусу  акцiонера  Товариства  або  припинення  цивiльно-правових  вiдносин  iз  акцiонером,
представником  якого  вiн  був  обраний  до  складу  Ревiзiйної  комiсiї  Товариства,  фiзичної
неможливостi  виконання  обов'язкiв,  визнання  його  недiєздатним,  обмежено  дiєздатним,
померлим, безвiсно вiдсутнiм, а також набрання законної сили вироку чи рiшенням суду, яким
його  засуджено  до  покарання,  що  виключає  виконання  обов'язкiв  члена  Ревiзiйної  комiсiї
Товариства.  У  вказаних  випадках  повноваження  члена  Ревiзiйної  комiсiї  припиняються  без
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з одночасним припиненням договору мiж Товариством та
таким членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Винагород або  компенсацiй,  якi  мають  бути  виплаченi  посадовим особам емiтента  у  разi  їх
звiльнення, не передбачено.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб органiв управлiння визначенi Законом України "Про акцiонернi
товариства" та Статутом Компанiї. У своїй дiяльностi вони керуються рекомендацiями НКЦПФР,
наведеними у рiшеннi "Про затвердження Принципiв корпоративного управлiння" вiд 22.07.2014
р. № 955. Наглядова рада акцiонерного Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i
в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, здiйснює управлiння Товариством,
а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Наглядова рада Товариства дiє на
пiдставi  Статуту.  До  компетенцiї  Наглядової  ради  Товариства  належить  вирiшення  питань,
передбачених Статутом Товариства, чинним законодавством України, а також питань, переданих
на  вирiшення  Наглядової  ради  Загальними  зборами  акцiонерiв  Товариства.  Керiвництво



поточною  дiяльнiстю  Товариства  здiйснює  одноособовий  Виконавчий  орган  Товариства  -
Генеральний директор Товариства. До компетенцiї Генерального директора Товариства належить
вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює
юридичнi  та  фактичнi  дiї,  якi  здiйснюються  у  внутрiшнiй  та  зовнiшнiй  сферi  дiяльностi
Товариства,  крiм  питань  та  дiй,  що  належать  до  компетенцiї  Загальних  зборiв  акцiонерiв
Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв.
Генеральний  директор  Товариства  представляє  iнтереси  Товариства  перед  юридичними  та
фiзичними  особами,  державою,  державними  та  громадськими  установами,  органами  й
органiзацiями, вчиняє вiд iменi та на користь Товариства правочини й iншi юридично значимi дiї,
приймає  рiшення,  обов'язковi  для  виконання  всiма  працiвниками  Товариства.  Генеральний
директор  Товариства  самостiйно  розпоряджається  коштами,  майном  та  майновими  правами
Товариства  у  межах,  що  встановленi  Статутом,  внутрiшнiми  нормативними  документами
Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшеннями Наглядової ради
Товариства.  Генеральний директор Товариства  несе  вiдповiдальнiсть  за  результати дiяльностi
Товариства та виконання покладених на Товариство завдань. Генеральний директор Товариства
пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує
та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рiшень. Головний бухгалтер або особа, яка
забезпечує  ведення  бухгалтерського  облiку  пiдприємства:  -  забезпечує  дотримання  на
пiдприємствi  встановлених  єдиних методологiчних  засад бухгалтерського облiку,  складання i
подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзує контроль за вiдображенням на
рахунках  бухгалтерського  облiку  всiх  господарських  операцiй;  -  бере  участь  в  оформленнi
матерiалiв,  пов'язаних  з  нестачею та  вiдшкодуванням втрат  вiд  нестачi,  крадiжки i  псування
активiв  пiдприємства;  -  забезпечує  перевiрку  стану  бухгалтерського  облiку  у  фiлiях,
представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємства.
Ревiзiйна  комiсiя  Товариства  проводить  перевiрку  фiнансово-господарської  дiяльностi
акцiонерного товариства за результатами фiнансового року та дiє на пiдставi статуту, Положення
про  Ревiзiйну  комiсiю  Товариства  (у  разi  обрання  Ревiзiйної  комiсiї  та  затвердження  такого
положення Загальними зборами акцiонерiв) та 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
Думка аудитора (аудиторської фiрми) щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 цього пункту,
а також результат перевiрки iнформацiї,  зазначеної в пiдпунктах 1-4 цього пункту висловлено
незалежним  аудитором  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА  ФIРМА  "КАПIТАЛ  ГРАНД"  в  роздiлi  "III.  ЗВIТ  ЩОДО  ВИМОГ  IНШИХ
ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ" Звiту незалежного аудитора, а саме:

На виконання вимог частини третьої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" ми розглянули iнформацiю, наведену  Товариством у Звiтi про корпоративне управлiння
за 2020 рiк.

Вiдповiдальнiсть за складання, змiст та подання рiчного звiту про корпоративне управлiння несе
управлiнський персонал Товариства. Ця вiдповiдальнiсть включає створення, впровадження та



пiдтримування  внутрiшнього  контролю,  необхiдного  для  того,  щоб  звiт  про  корпоративне
управлiння  не  мiстив  суттєвих  викривлень  внаслiдок  шахрайства  чи  помилок,  а  також  за
визначення,  впровадження,  адаптацiю  та  пiдтримку  систем  управлiння,  необхiдних  для
пiдготовки рiчного звiту про корпоративне управлiння.

Наша  перевiрка  iнформацiї,  що  мiститься  у  Звiтi  про  корпоративне  управлiння,  проведена  з
метою формування думки щодо iнформацiї,  зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статтi 40-1, а
також з метою перевiрки iнформацiї, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1.

Така перевiрка обмежена виконанням процедур,  якi  залежать вiд характеру цiєї  iнформацiї,  а
саме:

  ознайомлення з iнформацiєю, наведеною у звiтi про корпоративне управлiння, з метою
визначити,  чи всю iнформацiю розкрито у  цьому звiтi  згiдно з  вимогами статтi  40-1  Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. №
2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв";

  запити  персоналу  Товариства,  вiдповiдальному за  пiдготовку  звiту  про  корпоративне
управлiння, з метою отримати розумiння процедур Товариства по збору та пiдтвердженню даних
та iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння;

 огляд  документацiї,  що  пiдтверджує  iнформацiю,  наведену  у  Звiтi  про  корпоративне
управлiння (юридичних документiв,  протоколiв  загальних зборiв  акцiонерiв,  звiтiв пiдроздiлу
внутрiшнього контролю);

 порiвняння iнформацiї з нашим знанням Товариства, отриманим пiд час виконання аудиту
фiнансової звiтностi;

  отримання  письмових  пояснень  (запевнень)  вiд  осiб,  вiдповiдальних  за  складання  та
затвердження Звiту про корпоративне управлiння.

Ми  перевiрили  iнформацiю,  що  включається  до  складу  Звiту  про  корпоративне  управлiння
Товариства за 2020 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi
папери та фондовий ринок", а саме:

 опис  основних  характеристик  систем  внутрiшнього  контролю  i  управлiння  ризиками
емiтента;

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

 iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних
зборах емiтента;

 порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;



 повноваження посадових осiб емiтента.

За результатами виконаних процедур ми отримали обгрунтований рiвень впевненостi  щодо цiєї
iнформацiї.  На нашу думку,  вищезазначена iнформацiя,  що включається  до складу Звiту про
корпоративне  управлiння  Товариства  за  2020  рiк,  пiдготовлена  вiдповiдно  до  вимог  п.п.5-9
частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", в усiх суттєвих
аспектах.

Ми  розглянули  iнформацiю,  що  включається  до  складу  Звiту  про  корпоративне  управлiння
Товариства за 2020 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.1-4 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi
папери та фондовий ринок", а саме:

 посилання  на  дiючу  редакцiю  Статуту  ПРАТ  "АП  "УКРБУД",  за  посиланням
http://ukrstroy.prat.ua;

 iнформацiю про проведенi  загальнi  збори  акцiонерiв  та  загальний опис  прийнятих на
зборах рiшень;

 персональний склад Наглядової ради емiтента,  iнформацiю про проведенi засiдання та
загальний опис прийнятих на них рiшень.

Ми  не  виявили  фактiв  суттєвої  невiдповiдностi  до  зазначених  вимог  та  викривлень,  якi  б
необхiдно було включити до звiту.  Наша думка не поширюється на цю iнформацiю та ми не
робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.

11)  Інформація,  передбачена  Законом  України  "Про  фінансові  послуги  та  державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Iнформацiя,  передбачена Законом України  "Про фiнансовi  послуги та  державне регулювання
ринку фiнансових послуг", не розкривається, оскiльки емiтент не є фiнансовою установою.



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

Приватне акцiонерне товариство
"Донецксталь" - металургiйний 
завод"

30939178 85300, Донецька обл.,
д/в р-н, м. Покровськ,
вул. Торгiвельна, 
б.106А

2 572 246 49,97548 2 572 246 0

Товариство з обмеженною 
вiдповiдальнiстю 
"IНДАСТРIАЛ КОАЛ 
ХОЛДИНГ"

41216618 01133, д/в р-н, м.Київ,
бульвар Лесi 
Українки, буд.30

1 286 239 24,989994 1 286 239 0

Товариство з обмеженною 
вiдповiдальнiстю "ШАХТА 
СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3"

39649746 85300, Донецька обл.,
д/в р-н, м. Покровськ,
площа Шибанкова, 
буд.1 А

1 286 239 24,989994 1 286 239 0

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

Усього 5 144 724 99,955468 5 144 724 0



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

Акцiї простi iменнi 5 147 016 8,76 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - 
акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, 
включаючи права на: 1) участь в управлiннi 
Товариством; 2) участь у розподiлi прибутку 
Товариства, отримання дивiдендiв; 3) отримання у разi 
лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi 
частини майна Товариства; 4) отримання iнформацiї 
про господарську дiяльнiсть Товариства в порядку, 
передбаченому Статутом Товариства; 5) переважне 
право на придбання акцiй у процесi емiсiї Товариством 
простих акцiй (крiм випадку прийняття Загальними 
зборами акцiонерiв рiшення про невикористання такого
права) у порядку, встановленому законодавством; 6) 
вiдчужувати належнi їм акцiї або їх частину iншим 
акцiонерам або третiм особам без згоди iнших 
акцiонерiв Товариства. Спадкоємцi (правонаступники) 
акцiонера мають право на акцiї, якi отримують у 
порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно 
вiд згоди iнших акцiонерiв Товариства; 7) iншi права, 
передбаченi чинним законодавством України та 
Статутом. Акцiонери Товариства зобов'язанi: 1) 
додержуватись Статуту, iнших внутрiшнiх документiв 
Товариства; 2) виконувати рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв, iнших органiв Товариства; 3) не 
розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 4) виконувати 
свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi тi, 
що пов'язанi iз майновою участю, а також оплачувати 
акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi 
Статутом. Акцiонери Товариства мають право укласти 
мiж собою договiр, яким, крiм iншого, встановити 

Публiчної пропозицiї та/або допуску до
торгiв на фондовiй бiржi в частинi 
включення до бiржового реєстру немає.



додатковi обов'язки для себе стосовно Товариства, у 
тому числi, але не виключно, обов'язок щодо участi у 
Загальних зборах акцiонерiв Товариства, 
вiдповiдальнiсть за недотримання встановлених 
договором обов'язкiв. У разi укладення такого договору
його копiя, засвiдчена нотарiально, має бути передана 
Товариству.

Примітки:

д/в





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
01.11.2010 993/1/10 Державна комiсiя з

цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000171185 Акція проста
бездокумента

рна іменна

Бездокумент
арні іменні

8,76 5 147 016 45 087 860,1
6

100

Опис

Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 5147016 шт. Номiнал одного цiнного папера 8.76 грн. Процент
в cтатутному капiталi емiтента 100.00%. Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось. Акцiї, випущенi емiтентом, процедуру лiстингу
не проходили. Заяву на допуск до лiстингу не подавали. Делiстинг не здiйснювали. Розмiщення акцiй закрите. Дата видачi нового свiдоцтва
ПРАТ "АП "Укрбуд"- 22.11.2016 р.
Iнформацiя  про внутрiшнi та зовнiшнi  ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента,  а також iнформацiя щодо факту
включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi, мети емiсiї, способу, в який здiйснювалась пропозицiя,
дострокового погашення - не мало мiсце у звiтному перiодi.



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
01.11.2010 993/1/10 UA4000171185 5 147 016 45 087 860,16 5 145 939 1 077 0

Опис:
Iнформацiя наведено вiдповiдно до даних Перелiку акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД", складеного ПАТ
"НДУ" станом на 31.12.2020 року. Iнформацiї щодо пiдстав та дати виникнення обмеження (дата та номер рiшення суду або уповноваженого державного органу, яким
накладено обмеження, строк та характеристика такого обмеження) в зазначеному Перелiку немає. Iнформацiя про кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, у емiтента вiдсутня.



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: 67 008 73 826 0 0 67 008 73 826
  будівлі та споруди 13 181 12 040 0 0 13 181 12 040
  машини та обладнання 2 588 3 656 0 0 2 588 3 656
  транспортні засоби 51 113 58 032 0 0 51 113 58 032
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 126 98 0 0 126 98
2. Невиробничого 
призначення:

6 891 0 0 0 6 891 0

  будівлі та споруди 6 772 0 0 0 6 772 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 119 0 0 0 119 0
Усього 73 899 73 826 0 0 73 899 73 826
Опис До  основних  засобiв  пiдприємства  вiдносяться  активи,  термiн

корисного  використання  яких  бiльше  одного  року  або  операцiйного
циклу.
 Основнi  засоби  облiковуються  за  такими  групами  та  мають
розрахунковi  середнi  залишковi  строки  корисного  використання
значних одиниць основних засобiв:
-  земельнi дiлянки;
-  будiвлi, споруди, передавальнi пристрої        1-41 рiк,
- машини та обладнання                                      1-23 рокiв,
- транспортнi засоби                                            1-10 рокiв,
- iнструменти, пристрої, iнвентар                       1-6 рокiв,
- iншi основнi засоби                                            1-2 рiк.

Iншi необоротнi матерiальнi активи:
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи;
- природнi ресурси;

    Група Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2020р, тис.
грн.   Знос, тис. грн..  Остаточна вартiсть, тис. грн. Ступiнь зносу, %
Будинки, споруди та
передавальнi пристрої  47498 35458 12040 75
Машини та обладнання  61281 57625 3656 94
Транспортнi засоби  5407884 5349852 58032  99
Iнструменти, прилади,
iнвентар  464 366 98 79
Багаторiчнi насадження 470 470 0 100



Малоцiннi необоротнi 
матерiальнi активи 2092 2092 0 100
Всього  5519689 5445863 73826 98,7

Ступiнь використання основних засобiв: 
1. Будiвлi та споруди - 99,5% 
2. Машини та обладнання - 98,4% 
3. Транспортнi засоби - 99,5% 
4. Iнструмент, меблi - 98% 
5. Багаторiчнi насадження - 100% 
5. МНМА - 100% 

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: 
1)  надiйшло  основних  засобiв  (первiсна  вартiсть)  на  суму  17742
тис.грн., в тому числi: 
- Будiвлi та споруди - 81 тис.грн.
- машини та обладнання - 1929 тис.грн. 
- транспортнi засоби- 15496 тис. грн. 
- iнструмент, меблi - 23 тис.грн. 
- МНМА - 213 тис.грн.
2) Вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю на суму 34354 тис.
грн. та нарахованим зносом 34284 тис. грн. у зв'язку з фiзичним зносом
та не доцiльнiстю ремонтiв, з них вiдповiдно: 
- машини та обладнання - 23 тис.грн. та 13 тис.грн.
- транспортнi засоби - 34258 тис.грн. та 34219 тис.грн. 
- iнструментiв, приладiв, iнвентаря  - 8 тис.грн. та 2 тис.грн.
- МНМА - 50 тис. грн. зi 100% зносом
3)  Вибуло  основних  засобiв  за  первiсною  вартiстю  у  зв'язку  з
продажею:
-МНМА - 15 тис.грн.
Амортизацiя  нараховується  прямолiнiйним  методом.  Протягом  року
нараховане 11317 тис. грн. 
По статтях витрат:
- за рахунок собiвартостi - 10390 тис. грн.
- адмiнiстративних витрат - 570 тис. грн.
- iнших операцiйних витрат - 357 тис. грн.
По групах основних засобiв:
- Будiвлi та споруди - 1637 тис.грн.
- машини та обладнання - 851 тис.грн., 
- транспортнi засоби- 8538 тис. грн.
- iнструмент, меблi - 45 тис.грн. 
- багаторiчнi насадження - 48 тис. грн.
- МНМА - 198 тис.грн.
Протягом року нарахований резерв пiд знецiнення основних засобiв у
сумi  -  6428  тис.грн.  був  розподiлений  по  статтях  витрат  наступним
чином:
- iншi операцiйнi витрати - 6428 тис. грн.
По групах основних засобiв:



- Будiвлi та споруди - 6357 тис.грн.
- багаторiчнi насадження - 71 тис. грн.

Обмежень  щодо  використання  основних  засобiв  немає.  Повнiстю
амортизованi основнi засоби є. 
Товариство  додатково  бере  в  операцiйну  оренду  основнi  засоби:  -
будiвлi та споруди - 9029 тис. грн. - транспортнi засоби - 1535 тис. грн.
Товариство  здає  в  оренду  нежитловi  примiщення  за  адресою:  м.
Покровськ,  вул.  Захисникiв  України,  31.  Товариство  не  облiковує  на
балансi основнi засоби, якi взятi  в операцiйну оренду.

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

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн)

75 189 69 676

Статутний капітал (тис.грн) 45 088 45 088
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн)

45 088 45 088

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону
України  "Про  акцiонернi  товариства"  №  514-VI  вiд  17.09.2008  р.  та  Додатку  1  до
Нацiонального  положення  (стандарту)  бухгалтерського  облiку  1  "Загальнi  вимоги  до
фiнансової  звiтностi",  затвердженого Наказом Мiнiстерства  фiнансiв України № 73 вiд
07.02.2013 р.  Визначення  вартостi  чистих активiв  проводилося  за  формулою:  Власний
капiтал (вартiсть чистих активiв)  товариства -  рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв
товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (75189 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного
капiталу  (45088  тис.грн.  ).  Це  вiдповiдає  вимогам  статтi  155  п.3  Цивiльного  кодексу
України.  Величина  статутного  капiталу  вiдповiдає  величинi  статутного  капiталу,
розрахованому на кiнець року.

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 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X 0 X X

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом):

X 0 X X



за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом):

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 5 236 X X
Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 43 180 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 48 416 X X
Опис Податковi  зобов'язання:  Вiдстроченi  податковi  зобов'язання  -

869  тис.  грн.  ПДФО  -  1515  тис.грн.  ПДВ  -  2703  тис.грн.
Орендна  плата  за  землю -  17  тис.грн.  Податок  на  нерухоме
майно та екологiю - 5 тис.грн. Вiйськовий збiр - 127 тис.грн.
Iншi  зобовязання:  Кредиторська  заборгованiсть  за  товари,
роботи,  послуги  -  23612  тис.  грн.  Поточнi  зобов'язання  за
розрахунками  зi  страхування  -  1864  тис.  грн.  Поточнi
зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 6587 тис. грн. 
Поточнi  забезпечення  на  оплату  вiдпусток  та  матерiальне
заохочування - 10350 тис. грн. 
Поточнi  забезпечення  на  пiльгову  пенсiю -  56,6  Податковий
кредит  -  291  тис.  грн.  Заборгованiсть  за  розрахунками  по
виконавчим  документам  -  178  тис.  грн.  Заборгованiсть  за
розрахунками  з  пiдзвiтними  особами  -  5  тис.  грн.
Заборгованiсть за розрахунками з профспiлкою - 123 тис.грн.
Iнша кредиторська заборгованiсть - 113 тис. грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА

АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНIЯ АСКА "

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 13490997
Місцезнаходження 69005, Україна, Запорізька обл., д/в р-н,

м. Запорiжжя, вулиця Перемоги
будинок 97-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АВ №584189

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.05.2011
Міжміський код та телефон (044)520-22-20
Факс (061) 279-62-89
Вид діяльності Iншi види страхування, крiм

страхування життя. Перестрахування.
Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди

Опис Страхування  цивiльно-правової
вiдповiдальностi  власникiв  наземних
транспортних засобiв



Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, Україна, д/в р-н, м.Київ,

вул.Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

Рiшення № 2092

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 363-04-00
Факс (044) 363-04-00
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального

депозитарiю
Опис ПАТ  "Нацiональний  депозитарiй

України" надає емiтенту послуги щодо
обслуговування  випуску  цiнних
паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку
iнфраструктури фондового ринку

України"
Організаційно-правова форма Державна організація (установа,

заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 01001, Україна, д/в р-н, м. Київ,

вул.Грiнченка Бориса, будинок 3,
поверх 5

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

DR/00002/ARM

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або

адмiнiстративних даних до НКЦПФР
Опис Надання  iнформацiйнi  послуг  щодо

подання  звiтностi  та/або
адмiнiстративних даних до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку
iнфраструктури фондового ринку

України"
Організаційно-правова форма Державна організація (установа,

заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 01001, Україна, д/в р-н, м. Київ,

вул.Грiнченка Бориса, будинок 3,



поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

DR/00001/APA

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Дiяльнiсть з оприлюднення

регульованої iнформацiї вiд iменi
учасникiв фондового ринку

Опис Надання  iнформацiйнi  послуг  щодо
оприлюднення регульованої iнформацiї
вiд iменi Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЛОБАЛ

КОСТАДIАН"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою

відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 37956893
Місцезнаходження 04071, Україна, д/в р-н, м. Київ,

вул.Щекавицька, будинок 30/39, офiс 27
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АЕ № 263421

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 277-23-52
Факс (044) 528-75-31
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних

паперiв- депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи

Опис ТОВ "Глобал Кастодiан" надає емiтенту
послуги зi зберiгання цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ
ГРАНД"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою
відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи 35449775
Місцезнаходження 69118, Україна, Запорізька обл., д/в р-н,

м. Запорiжжя, вул. Нагнибiди, буд.15,
кв. 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

4126

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ



Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.2008
Міжміський код та телефон (095)230-15-35
Факс д/в
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського

облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування

Опис Надає  Емiтенту  аудиторськi  послуги  з
перевiрки фiнансової  звiтностi  за 2020
рiк  та  з  висловлення  думки  щодо
iнформацiї  та  перевiрки  iнформацiї
згiдно  з  вимогами  Положення  про
розкриття  iнформацiї  емiтентами
цiнних  паперiв.  Факторiв,  якi  можуть
вплинути на незалежнiсть аудитора вiд
Емiтента немає

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА

КОМПАНIЯ "АЛЬФА
СТРАХУВАННЯ"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30968986
Місцезнаходження 01011, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул.

Рибальська, будинок 22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АЕ 522516

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ, ЩО
ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI РИНКIВ
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.08.2014
Міжміський код та телефон (044)499-77-61
Факс (044)499-77-60
Вид діяльності Iншi види страхування, крiм

страхування життя. Перестрахування.
Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв

Опис Страхування  здоров'я,  працездатностi
застрахованих  осiб  -  працiвникiв
Товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" -

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30939178
Місцезнаходження 85300, Україна, Донецька обл., д/в р-н,

м. Покровськ, вул.. Торгiвельна,
будинок 106А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

д/н



Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (062)392-05-00
Факс (062)392-26-50
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права
Опис Надання  юридичних  послуг,

консультацiї

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-
АУДИТ

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою
відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи 21095329
Місцезнаходження 33028, Україна, Рівненська обл., д/в р-н,

мiсто Рiвне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА,
будинок 5А, квартира 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

0146

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 +38(073)1291771
Факс д/в
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського

облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування (основний);

Опис Надав  Емiтенту  аудиторськi  послуги  з
метою  висловлення  думки  щодо
iнформацiї,  яка  включена  до  складу
звiтiв  рiчної  iнформацiї  емiтента   в
частинi  звiту  про  корпоративне
управлiння емiтента згiдно з вимогами
статтi  401.  Закону  України "Про  цiннi
папери та фондовий ринок" за 2019 р.
Рада  нагляду  за  аудиторською
дiяльнiстю Органу суспiльного нагляду
за  аудиторською  дiяльнiстю  вирiшила
притягнути  до  дисциплiнарної
вiдповiдальностi  суб'єкта  аудиторської
дiяльностi  АУДИТОРСЬКУ  ФIРМУ
"НИВА-АУДИТ"  (В  ФОРМI
ТОВАРИСТВА  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ)  (код  ЄДРПОУ
21095329,  номер  реєстрацiї  у  Реєстрi
аудиторiв  та  суб'єктiв  аудиторської
дiяльностi  0146)  за  порушення
мiжнародних  стандартiв  аудиту  та
вимог  Закону  i  застосувати  до  нього



дисциплiнарне  стягнення  у  виглядi
зупинення права на надання послуг з
обов'язкового  аудиту  фiнансової
звiтностi  пiдприємств,  що  становлять
суспiльний  iнтерес,  строком  на  шiсть
мiсяцiв  (рiшення  Ради  нагляду  за
аудиторською дiяльнiстю вiд 02 жовтня
2020 року № 2.4/9/25).



КОДИ
Дата 01.01.2021

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД"

за ЄДРПОУ 01236070

Територія Донецька область, м.Красноармiйськ за КОАТУУ 1413200000
Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

Вантажний автомобільний транспорт за КВЕД 49.41

Середня кількість працівників: 782
Адреса, телефон: 85300 мiсто Покровськ, ВУЛИЦЯ ЗАХИСНИКIВ УКРАЇНИ, будинок 31, (06239) 2 10 
12
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 p.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 380 694
    первісна вартість 1001 497 1 011
    накопичена амортизація 1002 ( 117 ) ( 317 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 573 7 370
Основні засоби 1010 73 899 73 826
    первісна вартість 1011 5 536 301 5 519 689
    знос 1012 ( 5 462 402 ) ( 5 445 863 )
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 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 1065 0 0



фондах
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 74 852 81 890
    II. Оборотні активи
Запаси 1100 16 785 12 677
Виробничі запаси 1101 16 785 12 229
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 448
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги

1125 10 831 25 621

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 2 765 1 716
    з бюджетом 1135 0 50
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 50
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 385 198
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 161 12
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 161 12
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 18 1 441
Усього за розділом II 1195 30 945 41 715
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 105 797 123 605

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 45 088 45 088
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 941 5 824
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 1 444 1 444
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 22 203 22 833
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )



Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 69 676 75 189
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 600 869
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 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 600 869
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 14 817 23 612
    розрахунками з бюджетом 1620 4 418 4 367
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
    розрахунками зі страхування 1625 1 349 1 864
    розрахунками з оплати праці 1630 5 140 6 587
    одержаними авансами 1635 0 0
    розрахунками з учасниками 1640 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 9 056 10 407
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 741 710
Усього за розділом IІІ 1695 35 521 47 547
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 105 797 123 605

Примітки: Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється згiдно Закону України вiд 16.07.1999 р.
№996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та затвердженим Нацiональним
стандартам бухгалтерського облiку з  урахуванням особливостей своєї  дiяльностi  i  технологiї  обробки
облiкових даних. На пiдприємствi використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського
облiку. Облiкова полiтика пiдприємства у звiтному перiодi не змiнювалась.

Згiдно до облiкової полiтики:



При  веденнi  бухгалтерського  облiку  i  складаннi  фiнансової  звiтностi  застосовувати  тi  професiйнi
судження та положення системи облiку, якi  дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової
звiтностi.
При визнаннi об'єкта основних засобiв як активу здiйснювати його оцiнку за первiсною вартiстю. Пiсля
визнання об'єкт основних засобiв враховувати за переоцiненою вартiстю.
Амортизацiю  основних  засобiв  та  iнших  необоротних  матерiальних  активiв  (крiм  малоцiнних
необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нараховувати за прямолiнiйним методом.
Амортизацiю малоцiнних необоротних активiв  i  бiблiотечних фондiв  нараховувати в  розмiрi  100% їх
вартостi в першому мiсяцi використання таких об'єктiв.
Перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi преоцененного
об'єкта щомiсяця включати пропорцiйно нарахованої амортизацiї до складу нерозподiленого прибутку з
одночасним зменшенням додаткового капiталу.
Амортизацiю  нематерiальних  активiв  нараховувати  протягом  строку  їх  корисного  використання  iз
застосуванням прямолiнiйного методу.
Переоцiнку об'єктiв нематерiальних активiв не виробляти зважаючи на вiдсутнiсть активного ринку щодо
них.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображати в сумi зазначених активiв
i зобов'язань, визначених на кожну дату складання фiнансової звiтностi.
Фiнансовi активи, придбанi в результатi систематичних операцiй,
визнавати на дату виконання контракту.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнавати їх найменування.
Транспортно-заготiвельнi  витрати  включати  в  собiвартiсть  придбаних  запасiв  або  загальною  сумою
вiдображати  на  окремих  субрахунках  кожного  рахунку  облiку  запасiв  з  подальшим їх  розподiлом  за
середнiм вiдсотком.
При вiдпуску у виробництво, з виробництва, продажу та iншому вибуттi оцiнка запасiв здiйснюється за
методом ФIФО.
Величину резерву сумнiвних боргiв обчислювати за методом застосування абсолютної суми сумнiвної
заборгованостi.
До грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiдносити грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до
запитання.
Створювати  забезпечення  для  вiдшкодування  майбутнiх  операцiйних  витрат  на  виплату  вiдпускних
працiвникам пiдприємства та пiльгових пенсiй.
Всi статтi рiчної та промiжної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до П (С) БО представляються в
тисячах гривень без десяткових знакiв.
У мiру затвердження Мiнiстерством фiнансiв України нових П (С) БО, а також змiн до них, можливi
доповнення до облiкової полiтики пiдприємства.

Розшифровка рядкiв балансу:
--------------
Рядок 1000 "Нематерiальнi  активи"  станом на  31  грудня  2020 року залишкова  вартiсть  694 тис.  грн.
(станом на 31 грудня 2019 року -  380 тис.грн.),  яка на 31 грудня 2020 року складається з  первинної
вартостi програмного забезпечення 1011 тис.грн. (станом на 31 грудня 2019року - 497 тис.грн.) 
У  2020  роцi  нарахована  амортизацiя  у  розмiрi  200  тис.  грн.  (у  2019  роцi  -25  тис.грн.)  Накопичена
амортизацiя станом на 31 грудня 2020 року склала 317 тис.грн. (станом на 31 грудня 2019 року - 117 тис.
грн.)
Рядок 1055 "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" станом на 31 грудня 2020 року становить 7370 тис. грн.
(станом на 31 грудня 2019 року - 573 тис.грн.) , у т.ч.:



Капiтальне будiвництво - 16 тис.грн. 
Придбанi основнi засоби - 7343 тис. грн. ( на 31 грудня 2019 року - 539 тис.грн.)
Придбанi МНМА - 11 тис. грн. ( на 31 грудня 2019 року - 34 тис.грн.)
Рядок 1010-1012 "Основнi засоби" станом на 31 грудня 2020 року, тис. грн.:
    Група      Первiсна вартiсть           Знос  ..  Резерв обезцiнювання ОЗ     Остаточна вартiсть 
Будiвлi та споруди  47498 29101 6357 12040
Машини та обладнання 61281 57625 3656
Транспортнi засоби 5407884 5349852 58032
Iнструменти, прилади,
iнвентар  464 366 98
Багаторiчнi насадження 470 399 71 0
Малоцiннi необоротнi 
матерiальнi активи 2092 2092 0
Всього  5519689 5439435 6428 73826
Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31 грудня 2020 року:
1. Будiвлi та споруди 61%  (75%  с учетом резерва) 
2. Машини та обладнання 94% 
3. Транспортнi засоби 99% 
4. Iнструмент, меблi 79% 
5. Багаторiчнi насадження 85%  (100% с учетом резерва) 
6. МНМА 100 %
Рядок 1010-1012 "Основнi засоби" станом на 31 грудня 2019 року, тис. грн.:
Група      Первiсна вартiсть  Знос  Остаточна вартiсть Ступiнь зносу
Будинки, споруди та
передавальнi пристрої  47417 27464 19953 58
Машини та обладнання  59375 56787 2588 96
Транспортнi засоби  5426646 5375533 51113  99
Iнструменти, прилади,
iнвентар  449 323 126 72
Багаторiчнi насадження 470 351 119 45
Малоцiннi необоротнi 
матерiальнi активи 1944 1944 0 100
Всього  5536301 5462402 73899 98,7

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi у 2020 роцi: 
1) надiйшло основних засобiв (первiсна вартiсть) на суму 17742 тис.грн. (у 2019 роцi 28164 тис.грн,)
в тому числi: 
- Будiвлi та споруди - 81 тис.грн. (у 2019 роцi - 927 тис.грн.)
- Машини та обладнання - 1929 тис.грн. (у 2019 роцi - 2311 тис.грн.)
- Транспортнi засоби- 15496 тис. грн. (у 2019 роцi - 23561 тис.грн.)
- Iнструмент, меблi - 23 тис.грн. (у 2019 роцi - 54 тис.грн.)
- МНМА - 213 тис.грн. (у 2019 роцi - 1311 тис.грн.)
2)  Вибуло  основних  засобiв  за  первiсною вартiстю на  суму  343354  тис.грн.  та  нарахованим  зносом
34284тис. грн. (у 2019 роцi 45121 тис.грн. та 45054 тис.грн.)
2.1) у зв'язку з фiзичним зносом та не доцiльнiстб ремонтiв, з них вiдповiдно: 
- Машини та обладнання - 14 тис.грн. та 12 тиис.грн. (у 2019 роцi 63 тис.грн. та 57 тис.грн.)
- Транспортнi засоби - 30368 тис.грн. та 30337 тис.грн. . (у 2019 роцi 45043 тис.грн. та 44982 тис.грн.)
- Iнструментiв, приладiв, iнвентаря  - 2 тис.грн. та 2 тис.грн.(у 2019 роцi 5 тис.грн. та 5 тис.грн.)



- МНМА - 50 тис. грн. зi 100% зносом (у 2019 роцi 10 тис.грн зi 100% зносом)
2.2) Вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю у зв'язку з продажею:
- Машини та обладнання - 9 тис.грн. та 1 тиис.грн.
- Транспортнi засоби - 3890 тис.грн. та 3882 тис.грн. 
- Iнструментiв, приладiв, iнвентаря  - 6 тис.грн..
-МНМА - 15 тис.грн.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. 
Протягом 2020 року амортизацiя нарахована у сумi 11317 тис. грн. 
По статтях витрат:
- За рахунок собiвартостi - 10390 тис. грн.
- Адмiнiстративних витрат - 570 тис. грн.
- Iнших операцiйних витрат - 357 тис. грн.
По групах основних засобiв:
- Будiвлi та споруди - 1637 тис.грн.
- Машини та обладнання - 851 тис.грн., 
- Транспортнi засоби- 8538 тис. грн.
- Iнструмент, меблi - 45 тис.грн. 
- Багаторiчнi насадження - 48 тис. грн.
- МНМА - 198 тис.грн.
Протягом 2019 року амортизацiя нарахована у сумi 35581 тис. грн. 
По статтях витрат:
- За рахунок собiвартостi - 34761 тис. грн.
- Адмiнiстративних витрат - 463 тис. грн.
- Iнших операцiйних витрат - 357 тис. грн.
По групах основних засобiв:
- Будiвлi та споруди - 1363 тис.грн.
- Машини та обладнання - 742 тис.грн., 
- Транспортнi засоби- 32075 тис. грн.
- Iнструмент, меблi - 42 тис.грн. 
- Багаторiчнi насадження - 48 тис. грн.
- МНМА - 1311 тис.грн.

Протягом 2020 року нарахований резерв  пiд  знецiнення  основних засобiв  у  сумi  -  6428 тис.грн.  був
розподiлений по статтях витрат наступним чином:
- Iншi операцiйнi витрати - 6428 тис. грн.
По групах основних засобiв:
- Будiвлi та споруди - 6357 тис.грн.
- Багаторiчнi насадження - 71 тис. грн.

Обмежень щодо використання основних засобiв немає.
Товариство додатково орендує основнi засоби у 2020 роцi:
-Будiвлi та споруди - 9029 тис.грн. (у 2019 роцi 9029 тис.грн.)
-Транспортнi засоби - 1535 тис.грн. (у 2019 роцi 1669 тис.грн.)

Рядок 1100 "Запаси" станом на 31 грудня 2020 року становить - 12677 тис. грн. (на 31 грудня 2019 року -
16785 тис.грн.):
- Сировина i матерiали - 1325 тис.грн. (на 31 грудня 2019 року - 1753 тис грн.)
- Паливо - 2792 тис.грн (на 31 грудня 2019 року - 7868 тис грн.)



- Запаснi частини - 6784 тис.грн(на 31 грудня 2019 року - 6431 тис грн.)
- Iншi матерiали - 104 тис.грн. (на 31 грудня 2019 року -95 тис грн.)
- МШП - 1224тис.грн. (на 31 грудня 2019 року - 638 тис грн.)
- Товари - 448 тис.грн.

Рядок 1125 "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги"  станом на 31 грудня
2020 року становить - 25621 тис. грн. (на 31 грудня 2019 року - 10831 тис.грн.) 
Дебiторська заборгованiстьв вiдображеється у балансi за чистою вартiстю реалiзацiї.  Основна частина
дебiторської  заборгованостi  виникла  в  результатi  розрахункiв  iз  замовниками  в  межах  укладених
контрактiв вiд надання послуг. Сума поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2020 року в
розрiзi її класифiкацiї за строками непогашення:
- Прострочена до 1 мiс. - 19 тис.грн
- Прострочена вiд 1 мiс. До 3 мiс - 9 тис.грн
- Прострочена вiд 3 мiс. До 6 мiс - 75 тис.грн
- Прострочена вiд 6 мiс до 12 мiс - 60 тис.грн
- Прострочена понад 12 мiс - 473 тис.грн
Сума поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2019 року в розрiзi її класифiкацiї за строками
непогашення:
- Прострочена до 1 мiс. - 299 тис.грн
- Прострочена вiд 1 мiс. до 3 мiс - 1 тис.грн
- Прострочена вiд 3 мiс. до 6 мiс - 10 тис.грн
- Прострочена вiд 6 мiс до 12 мiс - 5 тис.грн
- Прострочена понад 12 мiс - 388 тис.грн

Рядок 1130 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами" станом на 31 грудня
2020 року становить - 1716 тис. грн. (на 31 грудня 2019 року - 2765 тис.грн.) - попередня оплата за товари
(роботи, послуги) постачальникам. Вiдображено за чистою вартiстю реалiзацiї. Станом на 31 грудня 2020
року резерв нараховано на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв у сумi 83 тис. грн. (на
31 грудня 2019 року - 83 тис.грн.)

Рядок 1135 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" станом на 31 грудня 2020 року
становить - 50 тис.грн. - податок на прибуток.

Рядок 1155 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" станом на 31 грудня 2020 року становить 198 тис.
грн. (на 31 грудня 2019 року  - 385 тис.грн.), якi складаються з заборгованостi по розрахункам:
- Розрахунки за договорами позики - 1 тис.грн. (на 31 грудня 2019 року - 68 тис.грн.)
- Страхування - 67 тис.грн. (на 31 грудня 2019 року - 69 тис.грн.)
- ФСС НВН - 121 тис.грн. (на 31 грудня 2019 року - 243 тис.грн.)
- Iнше - 10 тис.грн. (на 31 грудня 2019 року - 5 тис. грн.)

Рядок 1190 "Iншi оборотнi активи" станом на 31 грудня 2020 року становлять- 1441 тис. грн. - податковий
кредит з ПДВ (на 31 грудня 2019 року - 18 тис.грн.).

Рядок 1400 "Статутний капiтал" на 31 грудня 2020 року- 45088 тис. грн. (45087860,16 грн.), розподiлений
на 5147016 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 8,76 грн. Протягом 2020 року розмiр статутного
капiталу не змiнювався.
Статутний капiтал (рядок 1400) на 31 грудня 2019 року становить 45088 тис. грн. (45087860,16 грн.),
розподiлений на 5147016 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 8,76 грн.



Рядок 1405 "Капiтал у дооцiнках" на 31 грудня 2020 року- 5824 тис. грн. (на 31 грудня 2019 року - 941
тис.грн.) - залишок дооцiнки основних засобiв

Рядок 1415 "Резервний капiтал" на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року становить 1444 тис.
грн. - утворений за рахунок вiдрахування частки отриманих прибуткiв, вiдповiдно до Статуту Товариства.
Протягом 2020 року та 2019 року резервний капiтал не нараховувався. 

Рядок 1420 "Нерозподiлений прибуток" на 31 грудня 2020 року- 22833  тис. грн. (на 31 грудня 2019 року -
22203 тис.грн.):
- Нерозподiлений  прибуток  на  початок  року  -  22203  тис.  грн.  (на  31  грудня  2019  року  -  7951
тис.грн.)
- Чистий прибуток поточного року - 5513 тис. грн (на 31 грудня 2019 року збиток - (9473) тис.грн.).
- Амортизацiя  дооцiнка  основних  засобiв  -  (4883)  тис.  грн.  (на  31  грудня  20109  року  -  23725
тис.грн.)

Рядок 1500 "Вiдстроченi податковi зобов'язання"на 31 грудня 2020 року - 869 тис. грн., у т.ч. за рахунок:
- Рiзницi мiж балансовою вартiстю основних засобiв в податковому та бухгалтерському облiку - 885
тис. грн.
- Резерв сумнiвних боргiв, нарахований в бухгалтерському облiку - (16) тис. грн.

Рядок 1500 "Вiдстроченi податковi зобов'язання"на 31 грудня 2019 року - 600 тис. грн., у т.ч. за рахунок:
- Рiзницi мiж балансовою вартiстю основних засобiв в податковому та бухгалтерському облiку -
1291 тис. грн.
- Резерв сумнiвних боргiв, нарахований в бухгалтерському облiку - (258) тис. грн.
- Податковi збитки - (433) тис.грн.

Рядок 1615 "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" станом на 31 грудня 2020 року-
23612 тис. грн. 
Сума  поточної  кредиторської  заборгованостi  станом  на  31.12.2020  року  в  розрiзi  її  класифiкацiї  за
строками непогашення:
- Прострочена до 1 мiс - 2520,8 тис грн.
- Прострочена вiд 1 мiс. до 3 мiс - 567,1 тис.грн
- Прострочена вiд 3 мiс. До 6 мiс - 995,6 тис.грн
- Прострочена вiд 6 мiс до 12 мiс - 831.5 тис.грн
- Прострочена понад 12 мiс - 456,1 тис.грн
-
Сума поточної кредиторської заборгованостi  станом на 31.12.2019 року всього 14817 тис.грн.,  в т.ч. в
розрiзi її класифiкацiї за строками непогашення:
- Прострочена до 1 мiс. - 1802 тис.грн
- Прострочена вiд 1 мiс. до 3 мiс - 830 тис.грн
- Прострочена вiд 3 мiс. до 6 мiс - 179 тис.грн
- Прострочена вiд 6 мiс до 12 мiс - 255 тис.грн
- Прострочена понад 12 мiс - 4 тис.грн

Рядок 1620 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" станом на 31 грудня 2020 року- 4367 тис.
грн., у тому числi:
- ПДФО - 1515 тис.грн.



- ПДВ - 2703 тис.грн.
- Орендна плата за землю -17 тис.грн.
- Податок на нерухомiсть та єкологiю - 5 тис.грн.
- Вiйськовий збiр - 127 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2019 року- 4418 тис. грн., у тому
числi:
- ПДФО - 1134 тис.грн.
- ПДВ - 3150 тис.грн.
- Орендна плата за землю -36 тис.грн.
- Податок на нерухомiсть та єкологiю - 5 тис.грн.
- Вiйськовий збiр - 93 тис.грн.

Рядок 1625 "Поточнi  зобов'язання  за  розрахунками зi  страхування"  станом на  31  грудня  2020 року -
1864тис.грн. (на 31 грудня 2019 року - 1349 тис.грн.)
- Єдиний соцiальний внесок на заробiтну плату за грудень звiтного перiоду - 1800 тис.грн. (на 31 грудня
2019 року  - 1349 тис.грн.)
- розрахунки за iндiвiдуальним страхуванням - 64 тис.грн.

Рядок 1630 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" на 31 грудня 2020 року - 6587 тис. грн.
(на 31 грудня 2019 року - 5140 тис.грн.)- заробiтна плата за грудень звiтного перiоду

Ряд. 1660 "Поточнi забезпечення" на 31 грудня 2020 року - 10407 тис. грн. (на 31 грудня 2019 року - 9056
тис.грн.):
- Резерв на виплату вiдпусток та матерiальне заохочення - 10350 тис. грн. (на 31 грудня 2019 року -
8999 тис.грн.)
- Резерв на виплату i доставку пiльгових пенсiй - 57 тис. грн. (на 31 грудня 2019 року - 57 тис.грн.)

Рядок 1690 "Iншi поточнi зобов'язання" на 31 грудня 2020 року - 710 тис. грн. мiстять:
- Податковий кредит -  291 тис. грн. 
- Заборгованiсть за розрахунками по виконавчим документам - 178 тис. грн.
- Заборгованiсть за розрахунками з пiдзвiтними особами - 5 тис. грн.
- Заборгованiсть за розрахунками з профспiлкою - 123 тис.грн.
- Благодiйнi внески - 62 тис. грн. 
- Iнше утримання  iз заробiтної плати - 51 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання" на 31 грудня 2019 року - 741 тис. грн. мiстять:
- Податковий кредит - 440 тис. грн. 
- Заборгованiсть за розрахунками по виконавчим документам - 154 тис. грн.
- Заборгованiсть за розрахунками з пiдзвiтними особами - 9 тис. грн.
- Заборгованiсть за розрахунками з профспiлкою - 92 тис.грн.
- Благодiйнi внески - 46 тис. грн. 

Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2020 року представленi наступним чином:
- Дебiторська  заборгованiсть  за  продукцiю,  товари,  роботи,  послуги з  пов'язаними сторонами -
25053 тис.грн.
- Поточна  кредиторська  заборгованiсть  за  продукцiю,  товари,  роботи,  послуги  з  пов'язаними
сторонами - 489 тис.грн.
Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2019 року представленi наступним чином:
- Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги материнської компанiї - 192



тис.грн., суб'єктiв господарювання пiд спiльним контролем - 10530тис.грн.
- Поточна  кредиторська  заборгованiсть  за  продукцiю,  товари,  роботи,  послуги  суб'єктiв
господарювання пiд спiльним контролем - 233тис.грн.

Керівник Ачкасов Денис Володимирович

Головний бухгалтер Козейчук Ольга Вiкторiвна



КОДИ
Дата 01.01.2021

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД"

за ЄДРПОУ 01236070

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2020 рік
Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2000 348 555 305 576

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 ( 310 512 ) ( 296 967 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
    прибуток

2090 38 043 8 609

    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 732 1 258
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 ( 18 738 ) ( 15 890 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 12 060 ) ( 5 363 )
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 7 977 0



    збиток 2195 ( 0 ) ( 11 386 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 543 219
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 55 ) ( 67 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290 8 465 0

    збиток 2295 ( 0 ) ( 11 234 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 952 1 761
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
    прибуток

2350 5 513 0

    збиток 2355 ( 0 ) ( 9 473 )
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 5 513 -9 473

III. Елементи операційних витрат

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 81 570 90 423
Витрати на оплату праці 2505 139 471 115 737
Відрахування на соціальні заходи 2510 30 115 25 209
Амортизація 2515 11 517 35 606
Інші операційні витрати 2520 78 203 50 732
Разом 2550 340 876 317 707

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 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 0,000000 0,000000

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00
Примітки: Згiдно до облiкової полiтики:
Дохiд визнавати пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, за умови, що оцiнка доходу може
бути достовiрно визначена.
 Дохiд  вiд  реалiзацiї  послуг  визнавати  у  звiтному  перiодi  пiсля  надання  послуг,  виходячи  з  стадiї
завершення  робiт  по  кожному  договору.  Оцiнку  ступеня  завершеностi  операцiй  з  надання  послуг
здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи повиннi
вiдображатися  у  звiтному  перiодi  пiсля  оформлення  акта  виконаних  робiт  (надання  послуг),
застосовувати спосiб вивчення виконаної роботи, за винятком випадкiв, коли дохiд вiд надання послуг не
може бути достовiрно визначений.
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв визнавати в момент передачi ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на
товар.
Дохiд вiд операцiйної оренди вiдображати рiвномiрно протягом термiну оренди.
Облiк витрат на виробництво i калькулювання виробничої себестоiмости робiт, послуг для основного i
допомiжного виробництв здiйснювати iз застосуванням простого методу.
Прийняти  в  якостi  бази  розподiлу  змiнних  та  постiйних  розподiлених  загальновиробничих  витрат
кiлькiсть годин роботи транспорту вiдповiдної номенклатурної групи.
Всi статтi рiчної та промiжної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до
П(С)БО представляються в тисячах гривень без десяткових знакiв.
У  мiру  затвердження  Мiнiстерством  фiнансiв  України  нових  П(С)БО,  а  також  змiн  до  них,  можливi
доповнення до облiкової полiтики пiдприємства.

Розшифровка рядкiв Звiту про фiнансовi результати:
ДОХОДИ
ряд. 2000 "Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робот, послуг)" за 2020 рiк - 348555
тис.грн. (за 2019 рiк - 305576 тис.грн.) складається з:
- Реалiзацiї послуг автотранспорту та роботи механiзмiв - 330430 тис. грн. (за 2019 рiк - 305553 тис.грн.)
- Реалiзацiї послуг ремонтiв - 40 тис. грн. (за 2019 рiк - 23 тис.грн.);
- Реалiзацiї послуг фасiлiтi - 1517 тис. грн.
- Реалiзацiї послуг клiнiнгу - 15473 тис. грн.
- Реалiзацiї iнших послуг - 1095 тис. грн.

ряд.2120 "Iншi операцiйнi доходи" за 2020 рiк- 732 тис. грн. складаються з доходу:
- Вiд реалiзацiї оборотних активiв - 481 тис.грн.
- Вiд операцiйної оренди - 17 тис.грн.
- Отриманi штрафи, пенi, неустойки - 4 тис. грн.
- Вiдшкодування ранiше списаних активiв - 81 тис. грн.
- За результатами iнвентаризацiї - 44 тис.грн.
- Iнший - 105 тис. грн. 

Iншi операцiйнi доходи за 2019 рiк- 1258 тис. грн. складаються з доходу:
- Вiд реалiзацiї оборотних активiв - 553 тис.грн.



- Вiд операцiйної оренди - 14 тис.грн.
- Вiд iнформацiйно-консультацiйних послуг - 105 тис.грн.

-  Вiдшкодування ранiше списаних активiв - 462 тис. грн.
- За результатами iнвентаризацiї - 106 тис.грн.
- Iнший - 18 тис. грн. 

ряд.2240 "Iншi доходи" за 2020 рiк - 543 тис. грн. (за 2019 рiк - 219 тис.грн.)- складаються iз доходу: 
- З оприбуткування ТМЦ вiд лiквiдацiї основних засобiв - 125 тис.грн. (за 2019 рiк - 219 тис.грн.)
- Вiд реалiзацiї основних засобiв - 402 тис. грн.  
- Безкоштовно отриманi основнi засоби - 16 тис грн.

ВИТРАТИ
ряд. 2050 "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2020 рiк - 310512 тис. грн. (за
2019 рiк - 296967 тис.грн.):
- Реалiзацiї послуг автотранспорту - 294737 тис. грн. (за 2019 рiк - 296949 тис.грн.)
- Реалiзованих послуг ремонтiв - 30 тис. грн. (за 2019 рiк - 18 тис.грн.)
- Реалiзацiї послуг фасiлiтi - 1072 тис. грн.
- Реалiзацiї послуг клiнiнгу - 13488 тис. грн.
- Реалiзацiї iнших послуг - 1185 тис. грн.

ряд.2180 "Iншi операцiйнi витрати" за 2020 рiк- 12060 тис. грн. складаються з:
- Собiвартостi реалiзованих виробничих запасiв - 447 тис.грн.; 
- Сумнiвнi борги - (1345) тис. грн.
- Витрати вiд операцiйних курсових рiзниць - 312 тис.грн.
- Витрати вiд знецiнення запасiв - 2 тис.грн.
- Резерв пiд знецiнення основних засобiв - 6428 тис.грн.
-Витрати на соцiально-культурнi заходи - 807 тис.грн.
- Пiльговi пенсiї - 774 тис. грн.
- Матерiальна допомога, лiкарнянi та заохочення - 1939тис.грн.
- ЕСВ на матерiальну допомогу, лiкарнянi та заохочення - 785 тис.грн.,
- Утримання невиробничiх об'єктiв основних засобiв - 538 тис. грн.
-  Iнших витрат господарської  дiяльностi,  якi  згiдно дiючих нормативiв бухгалтерського облiку мають
вiдноситись до складу операцiйних витрат - 1373 тис. грн. 

Iншi операцiйнi витрати" за 2019 рiк- 5363 тис. грн. складаються з:
- Собiвартостi реалiзованих виробничих запасiв - 513 тис.грн.; 
- Нестачи та втрати вiд пошкодження цiнностей- 62 тис. грн.
- Визнанi штрафи, пенi, неустойки - 155 тис.грн.
- Благодiйнiсть - 42 тис.грн.
- Витрати на соцiально-культурнi заходи - 101 тис.грн.
- Пiльговi пенсiї - 757 тис. грн.
- Матерiальна допомога, лiкарнянi та заохочення - 1779 тис.грн.
- ЕСВ на матерiальну допомогу, лiкарнянi та заохочення - 745 тис.грн.,
- Утримання невиробничiх об'єктiв основних засобiв - 533 тис. грн.
-  Iнших витрат господарської  дiяльностi,  якi  згiдно дiючих нормативiв бухгалтерського облiку мають
вiдноситись до складу операцiйних витрат - 676 тис. грн. 



ряд.2270 "Iншi витрати" за 2020 рiк - 55 тис. грн. (за 2019 рiк - 67 тис.грн.):
- Залишкова вартiсть списаних основних засобiв - 31 тис. грн. (за 2019 рiк - 67 тис.грн.)
- Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв - 24 тис. грн.

Операцiї з пов'язаними сторонами за доходами у 2020р. представленi наступним чином:
- Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 348152тис.грн.
- Iншi операцiйнi доходи - 107 тис.грн.

Операцiї з пов'язаними сторонами за витратпми у 2020р. представленi наступним чином:
- Закупка послуг - 2454 тис.грн.
- Закупка сировини i матерiалiв - 347 тис.грн.
- Закупка необоротних активiв - 72 тис.грн.
- Iншi операцiйнi витрати - 789 тис.грн.

Операцiї з пов'язаними сторонами за доходами у 2019р. представленi наступним чином:
- Дохiд  вiд  реалiзацiї  продукцiї  (товарiв,  робiт,  послуг)  материнської  компанiї  -  5528  тис.грн.,
суб'єктам господарювання пiд спiльним контролем - 298399 тис.грн.
- Iншi операцiйнi доходи по материнськiї компанiї - 2 тис.грн., по суб'єктам господарювання пiд
спiльним контролем - 151 тис.грн.

Операцiї з пов'язаними сторонами за витратпми у 2019р. представленi наступним чином:
- Закупка послуг у материнської компанiї - 716 тис.грн., у суб'єктiв господарювання пiд спiльним
контролем - 1704 тис.грн .
- Закупка сировини i матерiалiв у материнської компанiї - 2 тис.грн., у суб'єктiв господарювання пiд
спiльним контролем - 147 тис.грн
- Закупка необоротних активiв у материнської компанiї - 256 тис.грн., у суб'єктiв господарювання
пiд спiльним контролем - 538 тис.грн.
- Iншi операцiйнi витрати по материнськiї компанiї - 500 тис.грн.

Керівник Ачкасов Денис Володимирович

Головний бухгалтер Козейчук Ольга Вiкторiвна



КОДИ
Дата 01.01.2021

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД"

за ЄДРПОУ 01236070

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

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 378 302 316 930
Повернення податків і зборів 3005 0 0
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 22 689 41 481
Надходження від повернення авансів 3020 283 970
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 5
Надходження від операційної оренди 3040 21 14
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 2 575 2 126
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 116 330 ) ( 86 363 )
Праці 3105 ( 107 473 ) ( 90 552 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 29 429 ) ( 25 199 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 70 182 ) ( 51 156 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 388 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість

3117 ( 41 391 ) ( 27 625 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів 3118 ( 27 403 ) ( 23 527 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 45 178 ) ( 67 951 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 3 ) ( 3 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150 ( 0 ) ( 625 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 7 317 ) ( 6 369 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 27 958 33 308
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій 3200 0 0
    необоротних активів 3205 452 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 166 0
Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
    необоротних активів 3260 ( 28 725 ) ( 33 059 )
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 ) ( 369 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -28 107 -33 428
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
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 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -149 -120
Залишок коштів на початок року 3405 161 281
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 12 161

Примітки: Грошовi кошти включають:
ряд.3405  "Залишок коштiв  на  початок  року"  на  01.01.2020  р.  -  161 тис.  грн.  (на  01.01.2019 р.  -  281
тис.грн.)- на поточних рахунках 
ряд.3415 "Залишок коштiв на кiнець року" на 31.12.2020 р. - 12 тис. грн. (на 01.01.2019 р. - 161 тис.грн.) -
на поточних рахунках 

Ряд. 3095 "Iншi надходження"за 2020 рiк - 2575тис. грн.:
- Вiдшкодування заподiяної шкоди - 90 тис.грн.
- Вiдшкодування витрат за лiкарняним листком вiд ФСС з ТВП - 2245 тис.грн .



-  Вiдшкодування  витрат  за  лiкарняним  листком  вiд  ФСС  з  НС  в  результатi  нещасного  випадку  на
виробництвi - 5 тис.грн .
- Повернення пiдзвiтних коштiв - 14 тис. грн.;
- Вiдшкодування компенсацiї за невикористану вiдпустку робiтникам, прийнятим по переводу - 137 тис.
грн.
- Повернення за виконавчими листами - 42 тис.грн.
-Вiдшкодування постачальником зайво перерахованих коштiв - 11 тис.грн.
- Погашення робiтником заборгованостi по заробiтнiй платнi - 1 тис. грн.
- Повернення матерiальної допомоги - 25 тис.грн.
- Iншi дрiбнi надходження - 5 тис. грн.
Iншi надходження за 2019 рiк - 2126 тис. грн.:
- Вiдшкодування витрат за лiкарняним листком вiд ФСС з ТВП - 1933 тис.грн .
- Вiдшкодування витрат по виплатах учасникам лiквидацiї ЧАЕС вiд УСЗН - 34 тис.грн .
- Повернення пiдзвiтних коштiв - 30 тис. грн.;
-Вiдшкодування постачальником зайво перерахованих коштiв - 94 тис.грн.
- Вiдшкодування судового збору - 14 тис.грн.
- Iншi дрiбнi надходження - 21 тис. грн.

Ряд. 3190 "Iншi витрачання" за 2020 рiк- 7317 тис. грн.:
- Перерахування утриманних iз заробiтної плати алiментiв, штрафiв - 1888 тис.грн .;
- Обов'язкове страхування ГПО транспортного засобу та водiїв вiд НС - 710 тис.грн .;
- Вiдшкодування витрат на вiдрядження - 583 тис.грн.
- Перерахування пожертвувань iз заробiтної плати - 622 тис. грн.;
- Перерахування утриманих профвнескiв  iз заробiтної плати робiтникiв - 2033 тис.грн.
- Перерахування пiльгової пенсiї - 775 тис. грн.
- Матерiальна допомога - 15 тис.грн.
- Займ, та позики робiтникам - 37 тис.грн.
- Перерахування за земельну дiлянку згiдно договору купiвлi-продажу земельної дiлянки - 419 тис.грн.
- Перерахована сума компенсацiї за невикорастану вiдпуску при переведенi працiвникiв - 30 тис.грн.
- Судовi збори та штрафи - 2 тис. грн.;
- Iншi перерахування, якi утриманi iз заробiтної плати - 203 тис.грн.
Iншi витрачання" за 2019 рiк- 6369 тис. грн.:
- Перерахування утриманних iз заробiтної плати алiментiв, штрафiв - 1859 тис.грн .;
- Благодiйна допомога - 23 тис.грн.
- Вiдшкодування витрат на вiдрядження - 1184 тис.грн.
- Перерахування пожертвувань iз заробiтної плати - 535 тис. грн.;
- Перерахування утриманих профвнескiв  iз заробiтної плати робiтникiв - 1728 тис.грн.
- Перерахування пiльгової пенсiї - 743 тис. грн.
- Виплата позик робiтникам - 115 тис.грн.
- Судовi збори та штрафи - 179 тис. грн.;
- Iншi перерахування, якi утриманi iз заробiтної плати - 3 тис.грн.

Керівник Ачкасов Денис Володимирович

Головний бухгалтер Козейчук Ольга Вiкторiвна



КОДИ
Дата 01.01.2021

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД"

за ЄДРПОУ 01236070

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Нерозподіл
ений

прибуток
(непокрити
й збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 45 088 941 0 1 444 22 203 0 0 69 676
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 45 088 941 0 1 444 22 203 0 0 69 676

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 0 0 0 0 5 513 0 0 5 513

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 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

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку: 4200 0 0 0 0 0 0 0 0



Виплати власникам 
Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу  

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 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

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених 
акцій 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених 
акцій 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 4 883 0 0 -4 883 0 0 0
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі  4295 0 4 883 0 0 630 0 0 5 513
Залишок на кінець року 4300 45 088 5 824 0 1 444 22 833 0 0 75 189

Керівник Ачкасов Денис Володимирович

Головний бухгалтер Козейчук Ольга Вiкторiвна





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)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА

"КАПIТАЛ ГРАНД"
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)

35449775

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

69118,  Україна, Запорiзька обл., м.
Запорiжжя, вул. Нагнибiди, буд. 15,

кв. 2
5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності

4126

6 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності)

номер: 360/4, дата: 31.05.2018

7 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

з 01.01.2020 по 31.12.2020

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки)

01 - немодифікована

9 Пояснювальний параграф (за наявності)
10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 3208УС, дата: 28.01.2021
11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 28.01.2021, дата

закінчення: 15.04.2021
12 Дата аудиторського звіту 15.04.2021
13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн
60 000,00

14 Текст аудиторського звіту
  ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 



Адресат

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв

та фондового ринку

Акцiонерам ПРАТ "АП "УКРБУД" 

Наглядовiй радi, Управлiнському 

персоналу ПРАТ "АП "УКРБУД"  

м. Покровськ - 2021 рiк

 

I. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Думка 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" (далi - ПРАТ "АП "УКРБУД" або Товариство), що 
складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2020 р., звiту про фiнансовi 
результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про змiни у власному капiталi, та звiту про рух 
грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, 
включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 



На нашу думку фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих 
аспектах фiнансовий стан ПРАТ "АП "УКРБУД" станом на 31 грудня 2020 р., його фiнансовi 
результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО) та вiдповiдає 
вимогам законодавства України, що регулює питання бухгалтерського облiку та фiнансової 
звiтностi.

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, 
iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), виданих Радою з Мiжнародних 
стандартiв аудиту та надання впевненостi, видання 2016 - 2017 року. Нашу вiдповiдальнiсть 
згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 
звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПРАТ "АП "УКРБУД" згiдно з 
Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються до нашого аудиту 
фiнансової звiтностi в Українi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих 
вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми й 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

КЛЮЧОВI ПИТАННЯ АУДИТУ

Ми визначили, що вiдсутнi ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в цьому 
звiтi незалежного аудитора. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та надання звiту аудитора, 
який 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 
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 або 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 стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

 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 пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити 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 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 Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями
iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 
результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 
нами пiд час аудиту.

  

II. IНША IНФОРМАЦIЯ

Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься у:



 Рiчнiй iнформацiї емiтента за 2020 рiк (окрiм фiнансової звiтностi Товариства та цього 
Звiту незалежного аудитора), що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. 40 та ст. 40-
1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, iз 
змiнами (далi - Закон № 3480-IV). 

 Звiтi про управлiння, що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. ст. 6,11 
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 
року № 996-XIV (в редакцiї Закону України № 2545-VIII вiд 18.09.2018 р.).

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Наша думка щодо 
фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-
яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї (окрiм Звiту про корпоративне 
управлiння).

У зв'язку з нашим аудитом 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. 

Ми перевiрили iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 частини 3 ст. 40-1Закону України "Про 
цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, iз змiнами, що мiститься у Звiтi 
про корпоративне управлiння ПРАТ "АП "УКРБУД" за 2020 рiк. Нашу увагу не привернув 
будь-який факт, який би свiдчив про наявнiсть суттєвої невiдповiдностi мiж цiєю iнформацiєю,
та iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх документах Товариства, або нашими знаннями, 
отриманими пiд час аудиту. 

Ми ознайомилися зi Звiтом про управлiння ПРАТ "АП "УКРБУД", що складається вiдповiдно 
до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 
липня 1999 року № 996-XIV, зi змiнами та доповненнями. Звiт керiвництва (Звiт про 
управлiння) ПРАТ "АП "УКРБУД" за 2020 рiк узгоджений з фiнансовою звiтнiстю Товариства 
за 2020 рiк. Нашу увагу не привернули будь-якi факти та обставини, якi б свiдчили про 
наявнiсть суттєвих викривлень у Звiтi керiвництва (звiтi про управлiння) ПРАТ "АП "УКРБУД"
за 2020 рiк.

III. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

Звiт щодо результатiв виконання вимог, визначених статтею 40-1 Закону України "Про цiннi 
папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006 р. зi змiнами, вiдносно перевiрки 



iнформацiї, що викладена у Звiтi про корпоративне управлiння емiтента - ПРАТ "АП 
"УКРБУД"

На виконання вимог частини третьої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та 
фондовий ринок" ми розглянули iнформацiю, наведену  Товариством у Звiтi про корпоративне 
управлiння за 2020 рiк.

Вiдповiдальнiсть за складання, змiст та подання рiчного звiту про корпоративне управлiння 
несе управлiнський персонал Товариства. Ця вiдповiдальнiсть включає створення, 
впровадження та пiдтримування внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб звiт про 
корпоративне управлiння не мiстив суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок, а 
також за визначення, впровадження, адаптацiю та пiдтримку систем управлiння, необхiдних 
для пiдготовки рiчного звiту про корпоративне управлiння.

Наша перевiрка iнформацiї, що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння, проведена з 
метою формування думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статтi 40-1, а 
також з метою перевiрки iнформацiї, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1.

Така перевiрка обмежена виконанням процедур, якi залежать вiд характеру цiєї iнформацiї, а 
саме:

  ознайомлення з iнформацiєю, наведеною у звiтi про корпоративне управлiння, з метою 
визначити, чи всю iнформацiю розкрито у цьому звiтi згiдно з вимогами статтi 40-1 Закону  
України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. №
2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв";

  запити персоналу Товариства, вiдповiдальному за пiдготовку звiту про корпоративне 
управлiння, з метою отримати розумiння процедур Товариства по збору та пiдтвердженню 
даних та iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння;

 огляд документацiї, що пiдтверджує iнформацiю, наведену у Звiтi про корпоративне 
управлiння (юридичних документiв, протоколiв загальних зборiв акцiонерiв, звiтiв пiдроздiлу 
внутрiшнього контролю);

 порiвняння iнформацiї з нашим знанням Товариства, отриманим пiд час виконання 
аудиту фiнансової звiтностi;

  отримання письмових пояснень (запевнень) вiд осiб, вiдповiдальних за складання та 
затвердження Звiту про корпоративне управлiння.

Ми перевiрили iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння 
Товариства за 2020 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi 
папери та фондовий ринок", а саме:



 опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 
емiтента;

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

 iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних
зборах емiтента;

 порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

 повноваження посадових осiб емiтента.

За результатами виконаних процедур ми отримали обгрунтований рiвень впевненостi  щодо 
цiєї iнформацiї. На нашу думку, вищезазначена iнформацiя, що включається до складу Звiту 
про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до вимог п.п.5-9 
частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", в усiх суттєвих 
аспектах.

Ми розглянули iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння 
Товариства за 2020 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.1-4 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi 
папери та фондовий ринок", а саме:

 посилання на дiючу редакцiю Статуту ПРАТ "АП "УКРБУД", за посиланням 
http://ukrstroy.prat.ua;

 iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на 
зборах рiшень;

 персональний склад Наглядової ради емiтента, iнформацiю про проведенi засiдання та 
загальний опис прийнятих на них рiшень.

Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi до зазначених вимог та викривлень, якi б 
необхiдно було включити до звiту. Наша думка не поширюється на цю iнформацiю та ми не 
робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.

Iншi елементи

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Повне найменування аудиторської фiрми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД"



Iдентифiкацiйний код юридичної особи 35449775

Юридична адреса Україна, м. Запорiжжя, вул. Нагнибiди, буд. 15, кв. 2

Мiсцезнаходження 

(адреса аудитора) Україна, м. Запорiжжя, пр. Металургiв, буд. 21/ вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 24

Iнформацiя про включення до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiли 
II, III, IV) номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - № 
4126

Ключовий партнер з аудиту, вiдповiдальний за завдання з аудиту, за результатами якого 
випущено цей звiт незалежного аудитора Златiн Владислав Валерiйович.

Ключовий партнер з аудиту Златiн Владислав Валерiйович

 номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 101360

Вiд iменi ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД"

Директор Кролик Олена Анатолiївна

номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 102081

Адреса складання звiту незалежного аудитора

69032, м. Запорiжжя, пр. Металургiв, буд. 21/ вул. Богдана Хмельницького, буд. 24.

Дата звiту незалежного аудитора

15 квiтня 2021 року.



XVI. Твердження щодо річної інформації
Генеральний  директор  Ачкасов  Денис  Володимирович,  який  пiдписує  рiчну  iнформацiю
емiтента, висловлює офiцiйну позицiю про те, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна фiнансова
звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно
iз  Законом  України  "Про  бухгалтерський  облiк  та  фiнансову  звiтнiсть  в  Українi",  мiстить
достовiрне  та  об'єктивне  подання  iнформацiї  про  стан  активiв,  пасивiв,  фiнансовий  стан,
прибутки  та  збитки  емiтента,  а  також  про  те,  що  звiт  керiвництва  включає  достовiрне  та
об'єктивне  подання  iнформацiї  про  розвиток  i  здiйснення  господарської  дiяльностi  та  стан
емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються 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
28.01.2020 30.01.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.09.2020 22.09.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.12.2020 22.12.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на

вчинення значних правочинів


