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Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 
за 2018 рік 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04012321 
4. Місцезнаходження: 03045, Київська обл., Голосiївський р-н, м. Київ, Новопирогiвська,60 
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 259-50-26, 044 259-50-26 
6. Адреса електронної пошти: abc@ab-asfalt.com.ua 
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 25.04.2019, Протокол№5 вiд 25.04.2019р. 
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 оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

www.ab-
asfalt.com.ua 26.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента X 
7. Судові справи емітента X 
8. Штрафні санкції емітента X 
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення X 
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітент X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X 
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 X 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X 
4) інформація про похідні цінні папери емітента X 
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду X 
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 X 
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів X 
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 
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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  



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  
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента X 
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом X 
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: 
н/д 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ 
СТОЛИЧНИЙ" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 10681050011000908 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 15.04.1997 
4. Територія (область) 
 Київська обл. 
5. Статутний капітал (грн)  
 17990000 
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) 
 133 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 23.99 - Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н. в. i. у 
 23.61 - Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва 
 23.63 - Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" 
2) МФО банку 
 339500 
3) Поточний рахунок 
 26003141689002 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 н/д 
5) МФО банку 
 н/д 
6) Поточний рахунок 
 н/д 
 
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
1) Найменування 
 Х 
2) Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 0 
4) Місцезнаходження 
 Х 
5) Опис  
 н/д 
 



 
15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента 
1) Найменування 
 - 
2) Місцезнаходження 
 Країна невизначена, - р-н, -, - 
3) Опис 
 н/д 
 



 
16. Судові справи емітента 

 
№ 
з/п 

Номер справи 
Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 
справи 

1 0 - - - - н/д - 
Примітки: 
Судовi справи вiдсутнi. 



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 
рішення, яким 
накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 
наклав штрафну 

санкцію 
Вид стягнення 

Інформація про 
виконання 

1 -, 30.12.1899 Мiнiстерство 
податкiв i зборiв 

України 

Штраф Сплачено 

Примітки: 
н/д 

 

XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод залiзобетонних виробiв i дорожньо-будiвельних 
матерiалiв" створено шляхом перетворення в процесi приватизацiї комунального пiдприємства 
"Завод бетонних виробiв" у вiдкрите акцiонерне пiдприємство 15 квiтня 1997 року. 
Зареєстроване Голосiївською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва 7 листопада 2001 
року за № 00762. Змiн напрямкiв дiяльностi пiдприємства протягом його iснування не 
вiдбувалось. В 2004 роцi найменування пiдприємства було змiнено на Вiдкрите акцiонерне 
товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний".З 26.04.2011 Публiчне акцiонерне 
товариство.З 17.05.2017 Приватне акцiонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ 
Столичний". 
 
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): 141  
 
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 
Не належить. 
 
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 
Вiдсутня. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Вiдсутнi. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
На пiдприємствi сформованi слiдуючи органiзацiйнi структури: а) Виробничi пiдроздiли: -цех по 



виробництву асфальтобетонної сумiшi;-цех по виробництву залiзобетонних та бетонних 
конструкцiй i товарного бетону;-теплоенергетичний цех;-ремонтно-механiчний цех;-
електроремонтний цех;-цех деревообробки;-автоколона;-ремонтно-механiчнi майстернi;-
технологiчна лабораторiя;-матереалбнi склади.Б)Адмiнiстративнi пiдроздiли:-адмiнiстрацiя;-
вiддiл кадрiв;-бухгалтерiя;-вiддiл ОП. ТБ та безпеки руху;-виробничо-техничний вiддiл;-
техничний вiддiл;-вiддiл збуту (маркетiнгу);-вiддiл головного енергетика;-вiддiл головного 
механiка;-вiддiл МТП;-вiддiл експлуатацiї;-вiддiл технiчного контролю. 
 
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  
н/д 
 
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  
Значних придбань та вiдчужень за останнi п'ять рокiв не було. 
 
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 
н/д 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Вiдсутнiсть ринкiв збуту. Низька платоспроможнiсть замовникiв. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Фiнансування дiяльностi проводиться за рахунок власних обiгових коштiв. 



 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
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) 
Пiдвищення рiвня продуктивностi працi. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Емiтент не видiляє кошти на дослiдження та розробки. 
 
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 
Iстотна iнформацiя вiдсутня. 
 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Наглядова рада Голова Наглядової ради та члени 
Наглядової ради. 

Самусєва Оксана Ярославiвна; 
Шпарик Юрiй Михайлович; 
Кравцова Свiтлана Борисiвна; 
Попенко Сергiй Павлович. 

 
Виконавчий орган Одноосiбний. Генеральний директор. Пiддубний Сергiй Олегович 
Ревiзiйна комiсiя Голова та член Ревiзiйної комiсiї. -Пiддубна Наталiя Олегiвна; 

-Шеметило Оксана Володимирiвна. 
 

 

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

1) Посада 
 Генеральний директор 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Пiддубний Сергiй Олегович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1975 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 27 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ <Дослiдно-експериментальний завод №20 Цивiльної авiацiї>, -, Iнженер по 
органiзацiї експлуатацiї та ремонту будiвель, споруд i iнженерних систем 



8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 01.09.2016, обрано 3 роки 
9) Опис 
 Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням Наглядової 
ради ПАТ <АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД <АБ СТОЛИЧНИЙ> (протокол № 7 вiд 31.08.2016 
року) було обрано Генеральним директором ПАТ <АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД <АБ 
СТОЛИЧНИЙ> Пiддубного Сергiя Олеговича з 01.09.2016 р. строком на три роки. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про виконавчий орган. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачується, -
згiдно штатного розпису(заробiтна плата). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має.. Попереднi посади: в.о. керiвника Полтавського 
регiонального управлiння, Керуючий Полтавським вiддiленням №2 ВАТ "Универсал Банк", 
водiй-iнкасатор ПАТ <Полтава-банк>, iнженер по органiзацiї експлуатацiї та ремонту будiвель, 
споруд i iнженерних систем ПАТ <Дослiдно-експериментальний завод №20 Цивiльної авiацiї>. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний 
стаж роботи 25 р.  
 
1) Посада 
 Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Дзiвiцька Олена Олександрiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1985 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 11 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Дочiрнє пiдприємство "Гуртово-роздрiбне пiдприємство" Київської Регiонспоживспiлки, 
-, Головний бухгалтер 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 21.10.2016, обрано безстроково 
9) Опис 
 Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наказом Генерального 
директора ПАТ <АБ СТОЛИЧНИЙ> № 117-к вiд 21 жовтня 2016 р. прийнято на посаду 
головного бухгалтера ПАТ <АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД <АБ СТОЛИЧНИЙ> Дзiвiцьку 
Олену Олександрiвну. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У 
посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа протягом 
своєї дiяльностi перебувала на посадах: економiста, касира, провiдного економiста, провiдного 
бухгалтера, головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, виконуючої обов'язки 
головного бухгалтера. Загальний стаж роботи: 10 р. Посадова особа не працює на будь-яких 
iнших пiдприємствах. 
 
1) Посада 
 Голова Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Самусєва Оксана Ярославiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 



4) Рік народження 
 1982 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 15 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Золотi Ворота", -, Заступник генерального директора 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 17.05.2017, обрано 3 роки 
9) Опис 
 Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 24 квiтня 2017 
року Самусєву О.Я. обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки. Рiшенням 
Наглядової ради вiд 17 травня 2017 року обрано Головою Наглядової ради. Самусєва О.Я. не 
володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Не судима. Протягом останнiх п'яти рокiв 
займала наступнi посади: з квiтня 2011 року по грудень 2012 року - начальник вiддiлу 
маркетингу ПрАТ "Золотi Ворота"; з грудня 2012 року по цей час - заступник генерального 
директора ПрАТ "Золотi Ворота". Загальний стаж роботи - 14 р. Особа обрана як представник 
акцiонера Самусєва Сергiя Володимировича. 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Самусєва Оксана Ярославiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1982 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 15 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Золотi Ворота", -, Заступник генерального директора 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 17.05.2017, обрано 3 роки 
9) Опис 
 Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 24 квiтня 2017 
року Самусєву О.Я. обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки. Самусєва 
О.Я. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Не судима. Протягом останнiх п'яти 
рокiв займала наступнi посади: з квiтня 2011 року по грудень 2012 року - начальник вiддiлу 
маркетингу ПрАТ "Золотi Ворота"; з грудня 2012 року по цей час - заступник генерального 
директора ПрАТ "Золотi Ворота". Загальний стаж роботи - 14 р. Особа обрана як представник 
акцiонера Самусєва Сергiя Володимировича. 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кравцова Свiтлана Борисiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 



4) Рік народження 
 1972 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 23 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "СК"Iндустрiальна", -, Голова правлiння 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.04.2017, обрано 3 роки 
9) Опис 
 Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 24 квiтня 2017 
року Кравцову С.Б. обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки, 
повноваження та обов'язки посадової особи визначенi договором. Винагорода в грошовiй та в 
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 
22 роки. Перелiк посад якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Голова Правлiння 
ПрАТ <СК IНДУСТРIАЛЬНА> з 29.06.2004р..Посадова особа емiтента не обiймає посади на 
будь яких iнших пiдприємствах. Особа обрана як представник акцiонера ВЕКЕР ЛIМIТЕД 
(НЕ211434) 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Попенко Сергiй Павлович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1976 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 23 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ " IФГ"ТАС", -, Голова Ради Директорiв 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.04.2017, обрано 3 роки 
9) Опис 
 Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 24 квiтня 2017 
року Попенка С.П. обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки., 
повноваження та обов'язки посадової особи визначенi договором. Винагорода в грошовiй та в 
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 
23 роки. Перелiк посад якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: ТОВ <ГРУПА ТАС>, 
Голова Ради Директорiв. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь яких iнших 
пiдприємствах. Особа обрана як акцiонер Товариства. 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Шпарик Юрiй Михайлович 



3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1981 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 16 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Золотi Ворота", -, Директор юридичного департаменту 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.04.2017, обрано 3 роки 
9) Опис 
 Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 24 квiтня 2017 
року Шпарик Юрiя Михайловича обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три 
роки. Шпарик Ю.М. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Не судимий. 
Протягом останнiх п'яти рокiв займав наступнi посади: з вересня 2011 року по теперiшнiй час - 
Директор юридичного департаменту ПрАТ "Золотi Ворота". Загальний стаж роботи - 15 рокiв. 
Особа обрана як представник акцiонера Самусєва Сергiя Володимировича. 
 
1) Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Пiддубна Наталiя Олегiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1971 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 30 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ <СК <IНДУСТРIАЛЬНА>, -, Заступник Голови Правлiння 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 19.04.2018, обрано 5 рокiв 
9) Опис 
 19 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ" було 
прийнято рiшення про обрання на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Пiддубної Наталiї Олегiвни у 
зв`язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. 
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 19 квiтня 2018 року обрано Головою Ревiзiйної комiсiї. Пiддубна 
Н.О. не володiє акцiями Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi 
виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Особу призначено строком на 5 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти 
рокiв: з 01.02.2010р. - по сьогоднiшнiй день: ПрАТ <СК <IНДУСТРIАЛЬНА>, заступник Голови 
Правлiння. Згоду на розкриття паспортних данних не надано. 
 
1) Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Пiддубна Наталiя Олегiвна 



3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1971 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 30 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ <СК <IНДУСТРIАЛЬНА>, -, Заступник Голови Правлiння 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 19.04.2018, обрано 5 рокiв 
9) Опис 
 19 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ" було 
прийнято рiшення про обрання на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Пiддубної Наталiї Олегiвни у 
зв`язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. 
Пiддубна Н.О. не володiє акцiями Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Особу призначено строком на 5 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом 
останнiх п'яти рокiв: з 01.02.2010р. - по сьогоднiшнiй день: ПрАТ <СК <IНДУСТРIАЛЬНА>, 
заступник Голови Правлiння. Згоду на розкриття паспортних данних не надано. 
 
1) Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Шеметило Оксана Володимирiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1983 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 17 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ <КУА Трiйка>, -, Директор 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 19.04.2018, обрано 5 рокiв 
9) Опис 
 19 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ" було 
прийнято рiшення про обрання на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Шеметило Оксани 
Володимирiвни у зв`язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу 
Ревiзiйної комiсiї. Шеметило О.В. не володiє акцiями Товариства. Змiни у персональному складi 
посадових осiб обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Особу призначено строком на 5 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи 
протягом останнiх п'яти рокiв: з жовтня 2013 року по лютий 2015 року фiнансовий директор 
ПАТ <СУ-813>, з березня 2015 року по червень 2016 року - фiнансовий директор ТОВ 
<Тематичний Парк>, з липня 2016 року по теперiшнiй час - директор ТОВ <КУА Трiйка>.Згоду 
на розкриття паспортних данних не надано. 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 
Генеральний 
директор 

Пiддубний Сергiй 
Олегович 

- 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Дзiвiцька Олена 
Олександрiвна 

- 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Самусєва Оксана 
Ярославiвна 

- 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Кравцова Свiтлана 
Борисiвна 

- 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Попенко Сергiй 
Павлович 

- 1 0,000001 1 0 

Член Наглядової 
ради 

Шпарик Юрiй 
Михайлович 

- 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Пiддубна Наталiя 
Олегiвна 

- 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Шеметило Оксана 
Володимирiвна 

- 0 0 0 0 

Усього 1 0,000001 1 0 
 



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

 
Iнформацiя вiдсутня. 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 
(часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або учасника

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Регiональне вiддiлення Фонду 
державного майна України 

19028107  
01196, Київська обл., Печерський 
р-н, м. Київ, пл. Лесi Українки, 1 

0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

  
Усього 0 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть товариства вiдповiдно за основними 
видами дiяльностi: виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н. в. i. у, Виготовлення 
виробiв iз бетону для будiвництва, Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання. 
Для подальшого розвитку Товариству необхiдно здiйснювати оновлення, модернiзацiю 
обладнання та основних засобiв, розширити базу платоспроможних клiєнтiв, пiдвищити 
конкурентоздатнiсть тiєї продукцiї, що виробляє емiтент. Подальший розвиток Товариства 
прямо залежить вiд цiн на енергоносiї та сировину, вiд розмiру податкiв, вiд розмiру мiнiмальної 
заробiтної плати тощо. При їх збiльшенi у Товариства збiльшуються витрати. Товариство планує 
пiдвищити свою конкурентоздатнiсть за рахунок здiйснення контролю якостi сировини, 
зменшення та оптимiзацiя витрат товариства, розширення клiєнтської бази емiтента тощо. 
Пiдприємство планує в майбутньому розширити ринки збуту, перелiк послуг, та покращити їх 
якiсть пiд вимоги засновникiв для бiльш повного їх задоволення, модернiзувати iснуючу 
продукцiю пiд вимоги засновникiв для бiльш повного iї задоволення та розширення об'єму 
збуту. 
 
 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
Завод максимально забезпечує складову потреби дорожньо-будiвельних органiзацiй в 
номенклатурi продукцiї для дорожнього та транспортного будiвництва: асфальтобетоннi сумiшi, 
товарний бетон, збiрнi бетоннi та залiзобетоннi вироби. Враховуючи широкий спектр 
призначення продукцiя користується попитом i в приватному будiвництвi. В разi пiдтвердження 
виробничих можливостей, - надаємо послуги з виготовлення бетонних та залiзобетонних 
виробiв за iндивiдуальним замовленням вiдповiдно до документацiї замовника. 
 
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: 
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 Протягом звiтного перiоду Товариством такi правочини та деривативи не 
укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або 
витрат емiтента немає.  
 
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 
завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються 
операцiї хеджування 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. Основнi ризики в 
в дiяльностi пiдприємства: - дiловий ризик, пов'язаний з макроекономiчними змiнами, зокрема 
змiни структури попиту на продукцiю; - ринковий ризик, пов'язаний з можливими змiнами 
ситуацiї на товарному i фiнансових ринках. Основними заходами щодо зменшення ризикiв та 
захисту своєї дiяльностi є виготовлення продукцiї пiсля пiдтвердження її оплати та акредитиву.  
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв Дiяльнiсть Товариства прямо залежить вiд збiльшення податкiв 
та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi, 
збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо 
впливають на цiну послуг, якi надає Товариство. Товариство схильне до ризикiв грошових 
потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненi господарської дiяльностi у Товариства 
виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для забезпечення 
фiнансової рiвноваги емiтента. 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 
кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання 
затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до 
виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "АБ 
Столичний" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання 
на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. 
 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 
юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося 
рiшення про застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 
юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння. Акцiї ПрАТ "АБ Столичний" на 
фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб, 
у зв'язку з чим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 



 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, 
застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що 
застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та 
Статутом вiдсутнi. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. 
 
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 
Вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не має, у зв'язку з тим, що  емiтент 
не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами 
корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  
Дата проведення 19.04.2018 
Кворум зборів 98,1644 
Опис З питання № 1 порядку денного: "Про обрання лiчильної комiсiї.". 

ВИРIШИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - 
Круть I.В., член лiчильної комiсiї - Левандовський О.М., член лiчильної 
комiсiї - Клопенко Т.М. 
З питання № 2 порядку денного: "Затвердження регламенту Загальних 
зборiв акцiонерiв." 
ВИРIШИЛИ: I. Затвердити регламент Загальних зборiв:  
1) Час доповiдi з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ 
при обговореннi питання - до 5 хвилин. Вiдповiдi на запитання - до 5 
хвилин. 2) Жоден з учасникiв Загальних зборiв не має права виступати без 
дозволу Голови Загальних зборiв. Голова Загальних зборiв має право 
перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту 
розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.3) Учасники 
зборiв, якi бажають виступити з питань порядку денного, повиннi подати 
письмову заяву Секретарю зборiв до закiнчення строку обговорення 
вiдповiдного питання порядку денного. 4) За рiшенням зборiв, пiсля 
кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а 
пiсля перших чотирьох годин роботи - перерва до 45 хвилин. 5) 
Аудiозапис, вiдео-, фото- та кiнозйомки зборiв стороннiми особами 
заборонено.6) Питання до доповiдачiв, якi не мiстять пропозицiй по сутi 
доповiдей, повиннi бути складенi у формi письмової заяви, мiстити 
iнформацiю про акцiонера (акцiонерiв), що поставив (поставили) 
запитання, з зазначенням прiзвища, iм'я, по батьковi (найменування) та 
кiлькостi належних йому (їм) акцiй. 7) Анонiмнi питання та питання, якi по 
сутi не вiдносяться до змiсту доповiдi, а також тi, що надiйшли пiсля 
голосування, розглядатися не будуть.  



II. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборiв:  
1) При голосуваннi бюлетенями з питань порядку денного акцiонер (його 
представник) повинен пiдтвердити своє волевиявлення шляхом 
проставляння позначки "плюс" ("+") або iншої, що засвiдчує його 
волевиявлення, у вiдповiднiй графi таблицi "варiанти голосування" 
бюлетеня, що включає у собi графи "за", "проти", "утримався". При цьому 
акцiонер повинен обрати лише один варiант голосування, залишивши 
порожнiми iншi графи:- у разi згоди з проектом рiшення акцiонер (його 
представник) повинен пiдтвердити свою згоду шляхом проставляння 
позначки "плюс" ("+") або iншої, що засвiдчує його волевиявлення, у графi 
"ЗА", залишивши порожнiми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ"; - у разi 
незгоди з проектом рiшення акцiонер (його представник) повинен 
пiдтвердити свою незгоду шляхом проставляння позначки "плюс" ("+") або 
iншої, що засвiдчує його волевиявлення, у графi "ПРОТИ", залишивши 
порожнiми графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ"; - у разi, якщо вiн утримується 
при голосуваннi за проект рiшення, повинен пiдтвердити своє 
волевиявлення шляхом проставляння позначки "плюс" ("+") або iншої, що 
засвiдчує його волевиявлення, у графi "УТРИМАВСЯ", залишивши графи 
"ЗА" та "ПРОТИ" порожнiми.  
2) При обранi членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства голосування 
здiйснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всiх вiдповiдних 
кандидатiв одночасно. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали 
найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. 
При кумулятивному голосуваннi бюлетенями  з питань порядку денного 
щодо обрання органiв Товариства акцiонер (його представник) повинен 
пiдтвердити своє волевиявлення шляхом зазначенням кiлькостi голосiв, 
яку вiн вiддає за кожного кандидата. Роз'яснення принципу кумулятивного 
голосування -  "При обранi Ревiзiйної комiсiї, загальна кiлькiсть голосiв 
кожного акцiонера помножується на кiлькiсть членiв Органу Товариства, 
що обираються, а акцiонер має право  розподiлити їх мiж кандидатами на 
власний розсуд" або шляхом зазначення усiх голосiв у графах "проти усiх 
кандидатiв" чи "утриматися щодо усiх кандидатiв".  
3) Не пiдписанi або не заповненi бюлетенi для голосування з питань 
порядку денного або заповненi з порушенням цього порядку повиннi 
визнаватись лiчильною комiсiєю недiйсними.  
4) При голосуваннi з використанням бюлетенiв пiд час пiдрахунку голосiв 
Лiчильна комiсiя не повинна враховувати голоси акцiонерiв, якщо: - 
бюлетень визнається недiйсним, оскiльки вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно 
виготовленого Товариством зразка або на ньому вiдсутнiй пiдпис 
акцiонера (представника) (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про акцiонернi 
товариства"); - не можна зрозумiти волевиявлення акцiонера 
(представника), тобто якщо вiдмiтки в бюлетенi не дають можливостi 
визначити обраний акцiонером (представником) варiант рiшення або не 
проставленi зовсiм; - бюлетень не здано акцiонером (представником) для 
пiдрахунку голосiв до пiдписання протоколу про пiдсумки голосування 
Лiчильною комiсiєю.  
III. Пiдсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборiв:  
1) Пiсля збору бюлетенiв з кожного питання порядку денного члени 
лiчильної комiсiї вiдкривають урну та пiдраховують результати 
голосування з вiдповiдного питання порядку денного. Пiдсумки 
голосування оформлюються у виглядi протоколу лiчильної комiсiї та 



оголошуються учасникам зборiв Головою Загальних зборiв. У разi 
технiчної неможливостi обробки бюлетенiв та оголошення результатiв 
голосування до закiнчення роботи зборiв Голова зборiв має право 
прийняти рiшення про оголошення результатiв голосування пiсля перерви.  
З питання № 3 порядку денного: "Звiт Генерального директора  Товариства 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017р. 
Прийняття рiшення про затвердження звiту Генерального директора 
Товариства." 
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Генерального директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 
З питання № 4 порядку денного:  "Звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017р. 
Прийняття рiшення про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства." 
ВИРIШИЛИ: Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 
результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2017 рiк. 
З питання № 5 порядку денного: "Звiт Наглядової ради Товариства за 
2017р. Прийняття рiшення про затвердження звiту Наглядової ради 
Товариства." 
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк.. 
З питання № 6 порядку денного: "Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiтiв Генерального директора, Ревiзiйної комiсiї та Наглядової 
ради Товариства." 
ВИРIШИЛИ: За наслiдками розгляду звiтiв Генерального Директора, 
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, дiяльнiсть Генерального директора, 
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї  в 2017 роцi визнати задовiльною. 
З питання № 7 порядку денного: "Затвердження фiнансової звiтностi 
Товариства за 2017 рiк." 
ВИРIШИЛИ: Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк.  
З питання № 8 порядку денного: "Порядок розподiлу прибутку (покриття 
збиткiв) Товариства за 2017 рiк. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв." 
ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити Порядок розподiлу прибутку за 2017 рiк  та  
розмiр  рiчних дивiдендiв в наступнiй редакцiї: Затвердити чистий 
прибуток, отриманий Товариством за пiдсумками роботи за 2017 рiк в 
розмiрi 59 430 549,10 гривень (п'ятдесят дев'ять мiльйонiв чотириста 
тридцять тисяч п'ятсот сорок дев'ять гривень десять копiйок). Частину 
чистого прибутку Товариства спрямувати на виплату рiчних дивiдендiв 
акцiонерам. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв в сумi 46 774 
000,00 грн. (сорок шiсть мiльйонiв сiмсот сiмдесят чотири тисячi гривень 
нуль копiйок). Чистий прибуток в розмiрi 12 656 549,10 грн. (дванадцять 
мiльйонiв шiстсот п'ятдесят шiсть тисяч п'ятсот сорок дев'ять гривень 
десять копiйок) залишити нерозподiленим.  
2. Дивiденди сплатити акцiонерам грошовими коштами пропорцiйно 
кiлькостi акцiй, належних  кожному акцiонеру, з розрахунку по 0,65 
грн.(нуль гривень шiстдесят п'ять копiйок) на одну акцiю. Перелiк осiб, якi 
мають  право на отримання дивiдендiв, складається в порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата 
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 
визначається Наглядовою радою Товариства. Дивiденди виплатити 
акцiонерам протягом шести мiсяцiв з моменту прийняття цього рiшення, з 



можливiстю виплати частинами, поетапно, вiдповiдно до наявних вiльних 
коштiв Товариства. Виплату дивiдендiв здiйснити через депозитарну 
систему України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з 
цiнних паперiв та фондового ринку.  
3. Доручити: Наглядовiй радi Товариства визначити дату складання 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк 
їх виплати; Генеральному директору Товариства повiдомити осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв, про порядок та строки виплати 
дивiдендiв. 
З питання № 9 порядку денного: "Про дострокове припинення 
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та дострокове  
розiрвання цивiльно-правових договорiв, що укладенi з ними." 
ВИРIШИЛИ: Достроково припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї 
Товариства у складi: Заєць Сергiй Григорович,  Чурпiта Оксана 
Володимирiвна та  достроково розiрвати цивiльно-правовi договори, що 
укладенi з ними. 
З питання № 10 порядку денного: "Про кiлькiсний склад  та строк 
повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства." 
ВИРIШИЛИ:  Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства в складi 2(двох) осiб зi 
строком повноважень на 5(п'ять) рокiв. 
З питання № 11 порядку денного: "Прийняття рiшення про обрання членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства." 
ВИРIШИЛИ: Ревiзiйну комiсiю обрано у наступному складi: 
- Пiддубна Наталiя Олегiвна; 
- Шеметило Оксана Володимирiвна. 
З питання № 12 порядку денного: "Про затвердження умов цивiльно-
правових договорiв,  що укладатимуться з Головою та членом Ревiзiйної 
комiсiї та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання  таких 
договорiв." 
ВИРIШИЛИ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що будуть 
укладатися з Головою та членом Ревiзiйної комiсiї  Товариства  в редакцiї, 
що наведена в Додатку №1 до протоколу загальних зборiв акцiонерiв. 
Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати цивiльно-
правовi договори з Головою та членом Ревiзiйної комiсiї Товариства з 
урахуванням  суттєвих умов, що затвердженi Загальними зборами. 
З питання № 13 порядку денного: "Внесення змiн до Статуту Товариства. 
Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. Обрання особи, 
уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства." 
ВИРIШИЛИ: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення 
його в новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї. 
Уповноважити  Генерального директора Товариства на пiдписання нової 
редакцiї Статуту Товариства. 
З питання № 14 порядку денного: "Про надання повноважень щодо 
вчинення дiй, пов'язаних iз державною реєстрацiєю  змiн до  Статуту, що 
не пов'язанi з внесенням змiн до вiдомостей  про Товариство, що мiстяться 
в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань." 
ВИРIШИЛИ: Надати повноваження Генеральному директору Товариства 
або уповноваженим ним за довiренiстю особам вчинити всi дiї, пов'язанi iз 
державною реєстрацiєю  змiн до  Статуту, що не пов'язанi з внесенням змiн 
до вiдомостей  про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному 



реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських 
формувань. 
З питання № 15 порядку денного: "Внесення змiн до внутрiшнiх Положень 
Товариства: про Загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду та про 
Ревiзiйну комiсiю Товариства. Затвердження їх в новiй редакцiї, 
уповноваження осiб на посвiдчення внутрiшнiх Положень Товариства." 
ВИРIШИЛИ: Внести змiни до Положень Товариства про Загальнi збори 
акцiонерiв, про Наглядову раду та про Ревiзiйну комiсiю Товариства - 
шляхом викладення їх в новiй редакцiї. Затвердити новi редакцiї 
Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду 
та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Уповноважити 
Генерального директора Товариства на посвiдчення затверджених 
Положень. 
З питання № 16 порядку денного: "Прийняття рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати 
прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх 
граничної сукупної вартостi та надання повноважень на укладання значних 
правочинiв на вчинення яких надана попередня згода." 
ВИРIШИЛИ: Попередньо схвалити значнi правочини якi можуть 
вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом 
не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення,  перелiк яких з 
визначенням характеру та їх граничної сумарної вартостi  наведено в 
Додатку № 2 до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв. Надати 
повноваження Наглядовiй радi Товариства приймати рiшення про 
вчинення Товариством значних правочинiв, якi попередньо схваленi 
Загальними зборами акцiонерiв. Надати право виконавчому органу 
Товариства вчиняти значнi правочини, якi попередньо схваленi Загальними 
зборами акцiонерiв, виключно пiсля прийняття рiшення Наглядовою 
Радою Товариства про вчинення таких правочинiв. 
 

 
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 
 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 (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 
відсотками акцій 

 X 

 



У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше 
(зазначити) 

 

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 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) 
 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 
(так/ні)?  ні 
 
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 
простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити)  
 
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення: За звiтний перiод усi черговi загальнi збори, якi були скликанi - 
проводилися. 
 
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення: За звiтний перiод позачерговi збори не скликалися. 
 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 



 
Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 
членів наглядової ради - акціонерів 1
членів наглядової ради - представників акціонерів 3 
членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні
З питань аудиту  X 
З питань призначень  X 
З винагород  X 
Інше (зазначити) Комiтетiв наглядової ради не створено. 

 
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: н/д 
 
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 0 
 
Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 
батькові 

Посада 
Незалежний член 

Так Ні
Самусєва Оксана 
Ярославiвна 

Голова Наглядової ради  X 

Опис:  
Кравцова Свiтлана 
Борисiвна 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  
Попенко Сергiй Павлович Член Наглядової ради  X 
Опис:  
Шпарик Юрiй 
Михайлович 

Член Наглядової ради  X 

Опис: н/д 
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (зазначити) 
 

 X 

 
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 



 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 
строк або не було обрано нового члена 

 X 

Інше 
(зазначити) 

 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
За звiтний перiод проводилося 17(сiмнадцять) засiдань наглядової ради. Опрацьовано i ухвалено 
рiшення з 58 (п'ятдесят восьми) питань щодо дiяльностi Товариства. Головнi з  яких: 
- Про продовження строку дiї лiмiту на видачу гарантiй за Договором № Т 20.05.2016 К 
1388 вiд 05.04.2017 р., укладеним мiж АТ "ТАСКОМБАНК" та Товариством  на 2018 рiк. 
- Про попереднє погодження списання та/або вiдчуження Товариством транспортних 
засобiв. 
- Про надання повноважень на укладення вiд iменi Товариства договорiв на вiдчуження 
транспортних засобiв. 
- Про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, визначення дати, часу i 
мiсця їх проведення. Про затвердження проекту порядку денного та проектiв рiшень рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "АБ Столичний". 
- Про затвердження ринкової вартостi акцiй Товариства та затвердження договору викупу 
акцiй у акцiонерiв. 
- Про затвердження перелiку кандидатiв для обрання до органiв Товариства. 
- Прийняття рiшення про придбання спецтехнiки (вантажний автомобiль-самоскид та 
фронтальний навантажувач). 
- Про укладення договору фiнансового лiзингу. 
- Про продовження строку дiї лiмiту на видачу гарантiй за Договором № Т 20.05.2016 К 
1388 вiд 05.04.2017р., укладеним мiж АТ "ТАСКОМБАНК" та Товариством. 
- Про необхiднiсть залучення кредитних коштiв та укладення Товариством iз АТ 
"ТАСКОМБАНК" кредитного договору. 
- Про порядок та строк виплати дивiдендiв. 
- Про зменшення Генерального лiмiту, подовження Генерального строку та Строку дiї 
лiмiту гарантiй, строку дiї лiмiту Спецiального кредиту за Генеральним договором про надання 
банкiвських гарантiй  № Т 20.05.2016 К 1388 вiд 05.04.2017р., укладеним мiж АТ 
"ТАСКОМБАНК" та Товариством, уповноваження посадової особи на укладання договорiв про 
внесення та доповнень до Генерального договору про надання банкiвських гарантiй та до 
Договорiв застави майнових прав. 
- Про обрання аудитора  для здiйснення аудиторської перевiрки фiнансової 
(бухгалтерської) звiтностi Товариства за 9 мiсяцiв 2018 року пiдготовлених за Нацiональними 
стандартами (положеннями) бухгалтерського облiку та визначення умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 
- Про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, визначення дати, 
часу i мiсця їх проведення. 
- Про затвердження ринкової вартостi акцiй Товариства та затвердження договору викупу 



акцiй у акцiонерiв. 
- Про обрання аудитора  для здiйснення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства за 2018 звiтний рiк та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг. 
 
 
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) 

 

 
Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Генеральний директор Генеральний директор безпосередньо 

пiдзвiтний Наглядовiй радi Товариства та 
органiзовує виконання її рiшень. Один раз на 
рiк, не пiзнiше двох мiсяцiв пiсля закiнчення 
календарного року, Генеральний директор 
подає вищому органу Товариства на 
затвердження зведений рiчний звiт. До 
компетенцiї Генерального директора 
належить вирiшення усiх питань, пов'язаних з 
управлiнням поточною дiяльнiстю 
Товариства, крiм питань, що належать до 
виключної компетенцiї Загальних зборiв 
акцiонерiв та Наглядової ради. 
До компетенцiї Генерального директора 
належить: 
oорганiзацiя виконання рiшень Загальних 
зборiв; 
oрозробка заходiв по основним напрямам 
дiяльностi Товариства; визначення напрямкiв 
поточної дiяльностi Товариства, розробка та 
затвердження оперативних планiв роботи та 
контроль за їх виконанням; вирiшення питань 
органiзацiї виробництва, постачання, збуту, 
фiнансування, кредитування (за погодженням 
з Наглядовою радою), розрахункiв, облiку 
звiтностi, оплати працi працiвникiв 
Товариства, його фiлiй, представництв, 
реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової 
полiтики, ефективного використання коштiв, 
трудового розпорядку та внутрiшнього 
контролю; 



oрозробка та затвердження органiзацiйної 
структури Товариства; приймати на роботу та 
звiльняти працiвникiв Товариства, 
застосовувати до них заходи заохочення та 
стягнення; визначати (конкретизувати) сферу 
компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть 
працiвникiв Товариства, затвердження 
штатного розпису Товариства; 
oвинесення рiшень про притягнення до 
майнової вiдповiдальностi працiвникiв 
Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi 
рiшення (в тому числi стосовно переведення) 
щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд 
iменi Товариства трудовi договори з 
керiвниками фiлiй та представництв; 
oрозробка та затвердження правил 
внутрiшнього трудового розпорядку та iнших 
внутрiшнiх документiв Товариства за 
винятком тих, затвердження яких вiднесено 
до компетенцiї Загальних зборiв чи 
Наглядової ради; 
oзабезпечення пiдготовки управлiнських 
рiшень, всiх пiдроздiлiв структури управлiння 
Товариством; 
oрозгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а 
також розгляд звiтiв керiвникiв пiдроздiлiв, 
фiлiй та представництв Товариства; 
oаналiз квартальних та рiчних звiтiв 
керiвникiв пiдроздiлiв, фiлiй та представництв 
Товариства в цiлому та визначення заходiв по 
пiдвищенню ефективностi господарської 
дiяльностi; визначення перелiку вiдомостей, 
що складають комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 
Товариства, визначення порядку їх 
використання та охорони; 
oоб?рунтування порядку розподiлу прибутку 
та заходiв по покриттю збиткiв; пiдготування 
пропозицiй щодо визначення розмiру 
дивiдендiв; 
oрозробка за дорученням Наглядової ради 
пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень 
до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв 
Товариства; 
oвнесення пропозицiй про створення, 
реорганiзацiю, лiквiдацiю фiлiй та 
представництв, розробка планiв їх дiяльностi; 
розробка пропозицiй про придбання та 
реалiзацiю акцiй, в т.ч. iнших акцiонерних 
товариств; 
oрозроблення та видача наказiв та 



розпоряджень в межах своєї компетенцiї; 
встановлення внутрiшнього режиму роботи в 
Товариствi; розпорядження в межах своїх 
повноважень майном Товариства та його 
коштами, вiдповiдно до чинного 
законодавства та цього Статуту; видача 
довiреностей, вiдкриття та закриття поточних 
та iнших рахункiв в банкiвських установах; 
oзатвердження зразкiв печаток, штампiв, 
фiрмових бланкiв; фiрмового знаку, а також 
iнших реквiзитiв; вирiшення iнших питань 
вiдповiдно до чинного законодавства та цього 
Статуту. 
oу випадку приватного розмiщення простих 
iменних акцiй Товариства до компетенцiї 
Генерального директора вiдноситься: 
- проведення дiй щодо забезпечення реалiзацiї 
акцiонерами свого переважного права на 
придбання акцiй, стосовно яких прийнято 
рiшення про розмiщення;  
- проведення дiй щодо забезпечення 
укладення договорiв з першими власниками 
(учасниками приватного розмiщення) у 
процесi приватного розмiщення акцiй;  
- проведення дiй щодо здiйснення 
обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi 
реалiзують право вимагати здiйснення викупу 
акцiонерним Товариством належних їм акцiй. 
 Компетенцiя Генерального директора 
Товариства може бути змiнена шляхом 
прийняття вiдповiдного рiшення Загальними 
зборами акцiонерiв або Наглядовою радою 
Товариства. 
 

Опис н/д 
 
Примітки 
н/д  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 
ревізійну комісію 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  1 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 



(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне
рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 
орган 

Не 
належит
ь до 

компете
нції 

жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

ні ні так 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 ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
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 ні ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 



Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть)  

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 
зборах 

Інформаці
я 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 
інформаці
йній базі 
даних 

Національ
ної комісії 
з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку про 
ринок 
цінних 
паперів 
або через 
особу, яка 
провадить 
діяльність 

з 
оприлюдн

ення 
регульова

ної 
інформації 
від імені 
учасників 
фондового 
ринку 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають
ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 
власній 
інтернет-
сторінці 
акціонерн

ого 
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 
відсотками та більше 
статутного капіталу 

ні так ні ні ні 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

ні так так ні так 

Статут та внутрішні так ні так так так 



документи 
Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

так ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Інше 
(зазначити) 

 

 
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 10 
відсотками голосів 

 X 

Інше 
(зазначити) 

н/д 

 
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 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 



пакета акцій підприємців та 
громадських формувань 
(для юридичної особи - 
резидента), код/номер з 

торговельного, 
банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 
держави про реєстрацію 
юридичної особи (для 
юридичної особи - 

нерезидента) 

капіталу) 

1 ФОРВIНКОМ ЛIМIТЕД НЕ327802 24,75 
2 Самусєв Сергiй Володимирович н/д 47,897483 
3 Тiгiпко Сергiй Леонiдович н/д 22,636133 

 
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 

71 960 000 0 Iнформацiя про будь-якi обмеження 
прав участi та голосування 

акцiонерiв (учасникiв) на загальних 
зборах ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ" 

вiдсутня. 

30.12.1899 

 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення 
Згiдно з п.15 ст.2 ЗУ "Про акцiонернi товариства"  посадовi особи органiв акцiонерного 
товариства - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревiзiйної 
комiсiї, ревiзор акцiонерного товариства, а також голова та члени iншого органу товариства, 
якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства  
Вiдповiдно до п. 10.2. Статуту Товариства, кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства 
становить 4 (чотири) особи. Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства може бути змiнений 
Загальними зборами акцiонерiв з урахуванням вимог Закону України "Про акцiонернi 
товариства". Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа, яка має повну 
цивiльну дiєздатнiсть. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого 
органу та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) цього Товариства. До складу Наглядової 
ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники 
акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Члени Наглядової ради Товариства обираються 
акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв товариства на строк не бiльший нiж три роки. 
Черговi вибори Наглядової ради Товариства проводяться у повному складi, незалежно вiд часу 
обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства. Загальнi збори можуть 
прийняти рiшення про обрання (переобрання), припинення повноважень окремого члена 
Наглядової ради. 
 Члени Наглядової ради Товариства обираються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 



якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв та яким належать голосуючi з 
цього питання акцiї (без застосування кумулятивного голосування). Голова Наглядової ради 
Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з числа її членiв простою 
бiльшiстю голосiв. 
У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами 
акцiонерiв з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової 
ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними 
зборами акцiонерiв рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради. 
Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кiлькiсть разiв. 
Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково: 
-у разi одностороннього складання iз себе повноважень члена Наглядової ради; 
-у разi виникнення обставин, що вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають 
виконанню обов'язкiв члена Наглядової ради; 
-в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 
-прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про припинення повноважень члена 
Наглядової ради; 
-в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково також у випадку якщо особа 
була обрана членом Наглядової ради як акцiонер або представник акцiонера перестане бути 
акцiонером Товариства.  
У вищезазначених випадках, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих 
днiв у письмовiй формi повiдомити виконавчий орган та Наглядову раду про настання цих 
обставин. 
У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв Наглядової ради i до 
обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для 
вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв Наглядової ради, 
повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу. Якщо кiлькiсть членiв 
Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або менше половини її 
обраного Загальними зборами Товариства кiлькiсного складу, Наглядова рада не може приймати 
рiшення, крiм рiшень з питань скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерного 
товариства для обрання решти членiв Наглядової ради. 
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Вiд 
iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дiя договору 
з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. 
Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами та можуть отримувати за виконуванi 
ними функцiональнi обов'язки грошову винагороду. Розмiр та умови виплати такої винагороди 
визначаються Загальними зборами акцiонерiв. 
  
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi членам 
Наглядової ради в разi їх звiльнення вiдсутня. 
Вiдповiдно до п. 11 Статуту Товариства, Генеральний директор Товариства обирається 
Наглядовою радою Товариства на невизначений строк - до прийняття рiшення про припинення 
повноважень Генерального директора. 
Повноваження Генерального директора припиняються достроково: 
-у разi одностороннього складання з себе повноважень Генерального директора; 
-у разi виникнення обставин, що вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають 
виконанню обов'язкiв Генерального директора; 
-прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) 
Генерального директора з одночасним прийняттям рiшення про призначення iншої особи на 
посаду Генерального директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 



-в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
У зазначених випадках, Генеральний директор зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днiв у 
письмовiй формi повiдомити Наглядову раду про настання цих обставин. 
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi Генеральному 
директору в разi його звiльнення вiдсутня. 
Вiдповiдно до п.12 Статуту Товариства, для проведення перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi акцiонерного товариства Загальнi збори можуть обирати Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора), 
яка є контролюючим органом Товариства та здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Статуту, 
положення про Ревiзiйну комiсiю та дiючого законодавства України. 
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) обирається простим голосуванням з числа фiзичних осiб, якi мають 
повну цивiльну дiєздатнiсть. Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) може обиратися для проведення 
спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства або на визначений перiод. 
У випадку обрання Ревiзiйної комiсiї її кiлькiсний склад становить 2 (двi) особи. Кiлькiсний 
склад Ревiзiйної комiсiї Товариства може бути змiнений Загальними зборами акцiонерiв з 
урахуванням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Строк повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних 
загальних зборiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв.  
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю 
голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї..  
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi членам 
Ревiзiйної комiсiї в разi їх звiльнення вiдсутня. 
 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
Вiдповiдно до п. 10. Статуту Товариства та п.4. Положення про наглядову раду, до повноважень 
Наглядової ради належить: 
1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства, зокрема Положення про порядок розмiщення тимчасово вiльних коштiв 
Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових 
положень про фiлiї, представництва, iнших внутрiшнiх документiв Товариства, що 
регламентують питання, якi входять до компетенцiї Наглядової ради, за винятком тих, 
затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв; 
2) затвердження Положення про винагороду Генерального директора Товариства; 
3) затвердження звiту про винагороду Генерального директора Товариства 
4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень з кожного питання 
проекту порядку денного, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
5) формування тимчасової лiчильної комiсiї, надання повноважень Реєстрацiйнiй комiсiї 
щодо виконання функцiй тимчасової лiчильної комiсiї; 
6) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 
7) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв на вимогу 
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу Товариства; 
8) обрання особи, яка вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв та головує на них, обрання 
Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв; 
9) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
10) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
11) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних 
паперiв; 
12) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством 
України; 
13) обрання та припинення повноважень Генеральногодиректора; 



14) затвердження умов трудового контракту, якийукладатиметься з Генеральним директором 
Товариства, встановлення розмiру його винагороди, прийняття рiшення про виплату премiї 
Генеральному директору; 
15) прийняття рiшення про вiдсторонення Генеральногодиректора Товариства вiд виконання 
повноважень та обрання осiб, якi тимчасово здiйснюють повноваження Генерального директора 
Товариства; 
16) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 
17) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього 
аудитора); 
18) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу 
внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому 
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 
19) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної 
iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством 
iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства; 
20) розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за результатами його 
розгляду; 
21) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним 
законодавством України; 
22) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства та визначення умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
23) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку 
зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення 
щодо нього; 
24) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним 
законодавством України; 
25) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 
проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства України та мають право на 
участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України; 
26) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 
27) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх 
реорганiзацiю та лiквiдацiю; 
28) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору 
про приєднання у тому разi, якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, 
належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй Товариства i приєднання не спричиняє 
необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, 
пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або 
перетворення Товариства; 
29) вирiшення питань щодо створення та припинення дiяльностi фiлiй та представництв 
Товариства, затвердження положень про них; 
30) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до 
законодавства, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 
31) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 
передбачених законодавством та/або цим Статутом; 
32) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом. 
33) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття 
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй; 



34) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
35) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 
розмiру оплати її послуг; 
36) надсилання оферти акцiонерам у випадку якщо особа (особи, що дiють спiльно, яка 
внаслiдок придбання акцiй товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її 
афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй 
37) надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiй 
акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй 
вiдповiдно до чинного законодавства України; 
38) надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повiдомлення 
про можливiсть скористатись переважним правом, у випадках, передбачених цим Статутом та 
законодавством; 
39) прийняття рiшення щодо придбання, продажу (вiдчуження) та використання нерухомого 
майна товариства (крiм значних правочинiв, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв); 
40) прийняття рiшення щодо укладення Генеральним директором договорiв страхування 
фiнансових (комерцiйних) ризикiв; 
41) погодження рiшень щодо управлiння корпоративними правами Товариства в 
господарських товариствах, створених за участю Товариства; 
42) прийняття рiшень про придбання або вiдчуження будь-яких цiнних паперiв будь-якого 
емiтента; 
43) прийняття  рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали 
iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення 
участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими 
корпоративними правами; 
44) винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання, злиття, подiл, 
видiл або перетворення Товариства. Винесення на затвердження Загальних зборiв договору про 
приєднання Товариства. В разi, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства 
виносить на затвердження Загальних зборiв питання про затвердження передавального акту. 
 Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90 
вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi 
внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами 
прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання, рiшення про 
приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання може 
прийматися його наглядовою радою. У такому разi пiдготовка пояснень до умов договору про 
приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються; 
45) прийняття рiшення про укладання кредитних договорiв, договорiв позики, фiнансової 
допомоги, поруки, застави, iпотеки; 
46) обрання уповноваженої особи/осiб з видачею вiд iменi Товариства довiреностi на 
представництво та участi у справi вiд iменi Товариства в судi у спорах про вiдшкодування 
збиткiв, завданих Товариству його виконавчим органом. 
47) затвердження цiни придбання акцiй у випадках встановлених законодавством; 
48) у випадку приватного розмiщення простих iменних акцiй Товариства до компетенцiї 
Наглядової ради вiдноситься: 
- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;  
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено 
договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);  
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй;  



- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;  
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;  
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi 
законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi 
приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у 
разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;  
 - письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання 
розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та 
опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 
49) вирiшення будь-яких питань дiяльностi Товариства, окрiм тих, що належать до 
виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв;  
50) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно 
iз законом або Внутрiшнiми положеннями Товариства. 
 Загальнi збори акцiонерiв можуть приймати рiшення з питань вiднесених до виключної 
компетенцiї Наглядової ради. 
 Наглядова рада Товариства вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх 
повноважень (крiм виключної компетенцiї) iншим органам управлiння Товариством чи окремим 
посадових особам Товариства. 
Компетенцiя Наглядової ради Товариства може бути змiнена шляхом прийняття вiдповiдного 
рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.  
Вiдповiдно до п.11. Статуту Товариства та п.3. Положення про Виконавчий орган, до 
компетенцiї Генерального директора належить: 
 а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання; 
 б) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Директор отримує 
iнформацiю вiд фiлiй, представництв в обсязi та порядку, що визначенi положеннями про 
вiдповiднi фiлiї, представництва i внутрiшнiми документами; 
 в) визначення складу i обсягу вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю 
Товариства, та вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну 
таємницю; 
 г) розробка колективного договору; 
 ?) використання коштiв цiльових фондiв Товариства; 
д) розробка бюджету; 
е) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства (у т. ч. фiлiями, представництвами та їх 
керiвниками) наступних договорiв: 
o будь-якого договору, незалежно вiд суми, згiдно з яким Товариство виступає гарантом 
або поручителем за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб; 
o будь-якого договору застави, передачi прав заставодержателя на майно, доходи або 
активи Товариства; 
o будь-якого договору про партнерство, розподiл прибутку, лiцензiйної угоди або iнших 
подiбних домовленостей, за якими прибуток Товариства буде або може подiлятися з iншою 
юридичною або фiзичною особою; 
o будь-якого договору про надання позики, кредитного договору або будь-якого iншого, 
пов'язаного з ними договору, у випадку, якщо сума такого договору перевищує еквiвалент 200 
000 (двiстi тисяч) гривень на день укладення; 
 є) прийняття рiшень з питань, що пов'язанi з оперативним управлiнням поточною 
дiяльнiстю Товариства i не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. 
 Компетенцiя директора Товариства може бути змiнена шляхом прийняття вiдповiдного 
рiшення Загальними зборами акцiонерiв або Наглядовою радою Товариства. 
Вiдповiдно до п.12. Статуту Товариства та до п.3. Положення про ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) 
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить: 



" Контроль дотримання Товариством законодавства України. 
" Розгляд звiтiв внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та пiдготовка вiдповiдних пропозицiй 
Загальним зборам. 
" Винесення, щонайменше раз на рiк, на розгляд Загальних зборiв звiту та висновку про 
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi 
Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року. 
" Винесення на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства (далi - Наглядова рада) 
пропозицiй щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються 
фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв Товариства.  
 
 
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
щодо рiчної  фiнансової звiтностi  
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
<АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД <АБ СТОЛИЧНИЙ> 
станом на 31 грудня 2018 року 
 
Акцiонерам та управлiнському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
<АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД <АБ СТОЛИЧНИЙ> 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
 
Думка iз  застереженням 
 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму ПАФ <АУДИТСЕРВIС>: 
 
Повне найменування аудиторської фiрми вiдповiдно до установчих документiв, якою було 
здiйснено аудиторську перевiрку    Приватна аудиторська фiрма  "АУДИТСЕРВIС" 
Код за ЄДРПОУ    21323931 
Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 
виданого АПУ    Свiдоцтво № 0128, видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 
26.01.2001 р. № 98 
Номер та дата Свiдоцтва АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi 
 
Свiдоцтво № 0631 видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 29.09.2016 р. № 330/4 
Свiдоцтво чинне до 31.12.2021 р. 
Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Аудиторської палати 
України    № 0128 (роздiл <Суб'єкти аудиторської дiяльностi>; роздiл <Суб'єкти аудиторської 
дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi>  та роздiлу 
<Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової 
звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес>) 
Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата 
видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ    Мярковський Анатолiй Йосипович, сертифiкат 
аудитора серiї А № 001015 вiд 24 березня 1994 року, виданий рiшенням Аудиторської палати 
України № 13 вiд 24 березня 1994 р. 
Мiсцезнаходження    29000, Хмельницька область, мiсто Хмельницький, вулиця Гагарiна,  
будинок 26   
Телефон/ факс        (0382) 658-167 
 
Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: Аудит фiнансової звiтностi 



ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД <АБ 
СТОЛИЧНИЙ>  за 2018 рiк проведено  вiдповiдно до  договору  № 60 вiд 27 грудня  2018 року в 
перiод з  15 сiчня по 19  квiтня 2019 року. 
 
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 
обов'язкового аудиту - Наглядова рада (протокол № 17 вiд 29 грудня 2018 р.). 
 
Ключовим партнером з аудиту за результатами якого складено цей звiт незалежного аудитора є  
Мярковський Анатолiй Йосипович /зареєстрований у Реєстру аудиторiв та суб'єктiв 
аудиторської дiяльностi Аудиторської палати України за № 101095/. 
 
 
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
н/д 
 
 



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 

ФОРВIНКОМ ЛIМIТЕД НЕ327802 1097, Кiпр, - р-н, 
м.Нiкосiя, Дiагору,4, 
оф.104 

17 810 100 24,75 17 810 100 0 

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

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 
Самусєв Сергiй Володимирович 34 467 029 47,897483 34 467 029 0 
Тiгiпко Сергiй Леонiдович 16 288 962 22,636133 16 288 962 0 

Усього 68 566 091 95,283616 68 566 091 0 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / 
Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або 
рівною пороговому значенню пакета акцій 

 
 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 
Дата отримання інформації від 
Центрального депозитарію 
цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 
(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи - 

резидента або код/номер з 
торговельного, 

банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 
держави про реєстрацію 

юридичної особи - 
нерезидента 

Розмір частки акціонера 
до зміни (у відсотках до 
статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 
після зміни (у відсотках 
до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 25.09.2018 ВЕКЕР ЛIМIТЕД НЕ 211434 24,75 0 

Зміст інформації: 
Згiдно iнформацiї, отриманої 24 вересня 2018 року з перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за акцiями/доходу за цiнними паперами Приватного 
акцiонерного товариства "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний", складеному станом на 21 вересня 2018 року, вiдбулася змiна власника акцiй, якому належить 10 i 
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПрАТ "АБ Столичний", у зв'язку з чим : 
Пакет акцiй компанiї ВЕКЕР ЛIМIТЕД (Кiпр), реєстрацiйний номер НЕ 211434, мiсцезнаходження : Дiагору Стрiт, 4, Будiвля "Кермiя", оф. 104, Нiкосiя, 1097, Кiпр, що до 
цього володiла простими iменними акцiями в загальнiй кiлькостi 17 810 100 штук, з яких 17 810 100 акцiй є голосуючими акцiями, що становило 24,750000 вiдсоткiв 
статутного капiталу ПрАТ "АБ Столичний", станом на 21 вересня 2018 року становить 0 (нуль) простих iменних голосуючих акцiй, що складає 0 (нуль) вiдсоткiв у 
статутному капiталi ПрАТ "АБ Столичний" 
 

2 25.09.2018 ФОРВIНКОМ ЛIМIТЕД НЕ 327802 0 24,75 

Зміст інформації: 
Згiдно iнформацiї, отриманої 24 вересня 2018 року з перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за акцiями/доходу за цiнними паперами Приватного 
акцiонерного товариства "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний", складеному станом на 21 вересня 2018 року, вiдбулася змiна власника акцiй, якому належить 10 i 
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПрАТ "АБ Столичний", у зв'язку з чим : 
Пакет акцiй компанiї ФОРВIНКОМ ЛIМIТЕД, реєстрацiйний номер НЕ 327802, мiсцезнаходження : Дiагору, 4, КЕРМIА ХАУС, оф. Квартира/Офiс 104, Нiкосiя Кiпр, 1097, 



що до цього володiла загальною кiлькiстю 0 (нуль) простих iменних акцiй ПрАТ "АБ Столичний", що становило 0 (нуль) вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ "АБ 
Столичний", станом на 21 вересня 2018 року становить загальну кiлькiсть 17 810 100 простих iменних акцiй, з яких 17 810 100 є голосуючими акцiями, що складає 
24,750000 вiдсоткiв у статутному капiталi ПрАТ "АБ Столичний" 
 



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 

Акцiя проста iменна 71 960 000 0,25 Права. 
Кожна проста акцiя надає акцiонеру - її власнику 
однакову сукупнiсть прав, включаючи право: 

1) брати участь в управлiннi Товариством (через 
участь та голосування на Загальних зборах особисто 

або через своїх представникiв); 
2) отримання дивiдендiв; 

3) отримання iнформацiї про господарську 
дiяльнiсть Товариства; 

4) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини 
його майна або вартостi пропорцiйно до кiлькостi 

належних їм акцiй; 
5) переважне право на придбання акцiй, що 

продаються iншими акцiонерами Товариства, за цiною 
та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, 
пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з 
них - у випадках, передбачених цим Статутом та 

чинним законодавством; 
6) переважне право на придбання розмiщуваних 

Товариством простих акцiй пропорцiйно частцi 
належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi 

простих акцiй. 
Переважне право надається акцiонеру - власнику 
простих акцiй у процесi приватного розмiщення 

обов'язково у порядку, встановленому законодавством. 
Одна голосуюча акцiя Товариства надає акцiонеру 
один голос для вирiшення кожного питання на 
Загальних зборах, крiм випадкiв проведення 

кумулятивного голосування. 
Акцiонер має право виходу з Товариства шляхом 

вiдчуження акцiй, що засвiдчують участь у Товариствi, 
у порядку, встановленому законодавством України. 
При цьому iншi акцiонери мають переважне право на 

придбання таких акцiй пропорцiйно кiлькостi 
належних їм акцiй - у випадках, передбачених цим 

Статутом та чинним законодавством. 
Обов'язки. 

нi 



Акцiонери Товариства зобов'язанi: 
1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; 
2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших 

органiв Товариства; 
3) виконувати свої зобов'язання перед 

Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою 
участю; 

4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та 
засобами, що передбаченi Статутом Товариства; 

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

6) утримуватися вiд дiй, що можуть завдати 
шкоди iнтересам Товариства; 

7) нести вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну 
Товариству їх дiями або бездiяльнiстю. 

 

Примітки: 

н/д 





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 
08.07.2014 71/1/2014 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000079065 Акція проста 
бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

0,25 71 960 00
0 

17 990 000 100 

Опис 
Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких 
здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 
Мета додаткової емiсiї: Спосiб розмiщення: Дострокове погашення. 

 

2. Інформація про облігації емітента  

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Наймену
вання 
органу, 
що 

зареєстру
вав 

випуск 

Міжнаро
дний 

ідентифік
аційний 
номер 

Облігаці
ї 

(відсотк
ові, 

цільові, 
дисконт

ні) 

Номіналь
на 

вартість 
(грн.) 

Кількість 
у випуску 

(шт.) 

Форма 
існуванн
я та 

форма 
випуску 

Загальна 
номіналь

на 
вартість 

(грн) 

Процент
на ставка 

за 
облігація
ми (у 

відсотках
) 

Термін 
виплати 
проценті

в 

Сума 
виплач
еного 
процен
тного 
доходу 

у 
звітном

у 
періоді 
(грн) 

Дата 
погаш
ення 
обліга
цій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 
30.12.1899 Х - UA000000

0000 
відсотко

ві 
0 0 Не 

визначено 
0 0 0 0 30.12.1

899 
Опис Облiгацiї вiдсутнi 

 

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 

Дата реєстрації 
випуску 

Вид цінних 
паперів 

Найменува
ння органу, 

що 
зареєструв
ав випуск 

Міжнародни
й 

ідентифікаці
йний номер 

Обсяг 
випуску 

Обсяг 
розміщених 

цінних 
паперів на 
звітну дату 

Умови обігу та погашення 



(грн) 
1 2 3 4 5 6 7 

30.12.1899 Акція проста 
бездокументарн

а іменна 

- UA00000000
00 

0 0 Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня. 

Опис н/д 
 

4. Інформація про похідні цінні папери емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Міжнародний 
ідентифікацій
ний номер 

Вид 
похідних 
цінних 
паперів 

Різновид 
похідних 
цінних 
паперів 

 Серія 
Строк 

розміщення 
Строк дії

Строк 
(термін) 

виконання 

Кількість 
похідних 
цінних 

паперів у 
випуску 

(шт.) 

Обсяг 
випуску 

(грн) 

Характеристика 
базового активу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
30.12.1899 0 UA0000000000 Опціонни

й 
сертифіка

т на 
купівлю з 
поставко

ю 
базового 
активу 

Опціонни
й 

сертифіка
т на 

купівлю з 
поставко

ю 
базового 
активу 
(цінних 
паперів) 
бездокуме
нтарний 
іменний 

Х 0 0 0 0 0 Вiдсутнi 

 

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду 

№ 
з/п 

Дата 
зарахування 
/ списання 
акцій на 
рахунок / з 
рахунку 
емітента 

Вид дії 
викуп/ 
набуття 
іншим 
чином/ 
продаж/ 

анулювання 

Кількість 
акцій, що 
викуплено/ 
набуто 
іншим 
чином 

/продано/ 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Дата 
реєстрації 
випуску 
акцій, що 
викуплено/ 
набуто 

іншим чином 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 

випуску акцій, 
що викуплено/ 
набуто іншим 

чином /продано/ 

Найменування органу, що зареєстрував 
випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим 

чином /продано/ анульовано 

Частка від 
статутного 
капіталу (у 
відсотках) 



анульовано 
(шт.) 

/продано/ 
анульовано 

анульовано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 30.12.1899 набуття 

іншим 
чином 

0 0 30.12.1899 0 0 0 

Опис Вiдсутня 
 



7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента 
 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

Тип цінних паперів 
Кількість цінних 
паперів (шт.) 

Від загальної 
кількості цінних 

паперів (у 
відсотках) 

1 2 3 4 
- Інвестиційний сертифікат 

бездокументарний іменний 
0 0 

Усього Інвестиційний сертифікат 
бездокументарний іменний 

0 0 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 
 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 
паперів (шт.) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 
- 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 

 

9. 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 

 

Дата випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 
Міжнародний 

ідентифікаційний 
номер 

Найменування 
органу, що наклав 

обмеження 
Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 
30.12.1899 - Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

UA0000000000 - Обмеження вiдсутнi 0 

 

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 

30.12.1899 0 UA0000000000 0 0 0 0 0 

Опис: 

Обмеження вiдсутнi. 



 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 
паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 
періоду 

У звітному періоді 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 46 774 000 0 0 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн. 

0,65 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн. 

0 0 0 0 

Дата прийняття уповноваженим 
органом акціонерного товариства 
рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів 

06.09.2018    

Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

21.09.2018    

Спосіб виплати дивідендів через 
депозитарну 
систему 
України 

- - - 

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну систему 
із зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивідендів на 
відповідну дату 

26.09.2018, 0    

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну дату 

    

Опис ата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв: 19.04.2018 р.; Порядок виплати 
дивiдендiв (виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi або кiлькома частками 
пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв): виплата 
дивiдендiв здiйснюється в повному обсязi; Спосiб виплати дивiдендiв (через 
депозитарну систему або безпосередньо акцiонерам): виплата дивiдендiв 
здiйснюється через депозитарну систему; Строк виплати дивiдендiв: з 21 вересня 
2018 року по 19 жовтня 2018 р. включно; У разi якщо виплата дивiдендiв 
здiйснювалась за результатами звiтного перiоду акцiонерним товариством 
безпосередньо акцiонерам та станом на дату розкриття рiчної iнформацiї 
дивiденди не виплаченi в повному обсязi, в описi до таблицi додатково 
зазначаються причини невиплати: виплата через депозитарну систему. 

 
 

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: 61 558 120 608 0 0 61 558 120 608 
  будівлі та споруди 30 868 39 090 0 0 30 868 39 090 
  машини та обладнання 24 458 68 900 0 0 24 458 68 900 
  транспортні засоби 5 167 10 464 0 0 5 167 10 464 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 1 065 2 154 0 0 1 065 2 154 
2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 61 558 120 608 0 0 61 558 120 608 

Опис 
Зростання зумовлено  придбанням нового виробничого обладнання та 
транспортних засобiв. Всi iншi основнi засоби зношенi на 70%. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

122 833 131 040 

Статутний капітал (тис.грн) 17 990 17 990 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

17 990 17 990 

Опис Н/д 
Висновок Н/д 

 

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 11 455 X X 
у тому числі:  
АТ "ТАСКОМБАНК" 25.06.2018 11 455 19,7 24.06.2020 
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 
за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 
за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому X 0 X X 



числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 
0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

0 30.12.1899 0 X 30.12.1899 

Податкові зобов'язання X 0 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 8 455 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 0 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 19 910 X X 
Опис н/д 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основні 
види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
у натуральній 
формі (фізична 
одиниця виміру) 

у грошовій формі 
(тис.грн) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі (фізична 
одиниця виміру) 

 у грошовій формі 
(тис.грн) 

у відсотках до всієї 
реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1

 Асфал
ьтобетоннi 
сумiшi  ( т) 

189017 287352 80,3 188681,8 286807,8 81,6 

2 Бетоннi 
вироби       
( м3 ) 

3747,8 12317,2 3,4 3644,2 11748,6 3,3 

3 Залiзобетоннi 
вироби        ( 

м3 ) 

7067,1 29215 8,2 6490,7 24452,1 7 

4 Бетон 
товарний     

( м3 ) 

3142,8 3280,7 0,9 3142,8 3280,7 0,9 

5 ЩПС        
( т ) 

16226,7 13392,8 3,7 16226,7 13392,8 3,8 

6 Автопослуги 0 2595,8 0,7 0 2595,8 0,7 

6 Iншi 0 9192,1 2,8 0 9192,1 2,7 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 
1 2 3 
1 Матерiальнi затрати 46 

2 Витрати на оплату працi 4,7 

3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 0,9 

4 Амортизацiя 2,1 

5 Iншi операцiйнi витрати 46,3 

 

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження -, Київська обл., м.Київ, вул. Тропiнiна, 

7-Г 
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 30.12.1899 
Міжміський код та телефон (044)5910419 
Факс  (044)4825207 
Вид діяльності Нацiональний депозитарiй здiйснює 

депозитарну дiяльнiсть без 
лiцензiї.Нацiональний депозитарiй 
здiйснює депозитарну дiяльнiсть без 
лiцензiї.Нацiональний депозитарiй 
здiйснює депозитарну дiяльнiсть без 
лiцензiї.Нацiональний депозитарiй 

здiйснює 
Опис н/д 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ТI - IНВЕСТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи  37833036 
Місцезнаходження 01032, Київська обл., м. Київ, Симона 

Петлюри, 30 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ№263145 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013 
Міжміський код та телефон (044)584 38 28 
Факс д/н 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 
Опис д/н 

 



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

Приватна аудиторська фiрма  
"АУДИТСЕРВIС" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 21323931 
Місцезнаходження 29000, Хмельницька обл., м. 

Хмельницький, вул. Гагарiна, 26 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№0128 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 
Міжміський код та телефон (0382) 658-167 
Факс д/н 
Вид діяльності Аудиторськi послуги 
Опис Аудиторськi послуги. 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО <СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ <IНДУСТРIАЛЬНА> 
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 32920354 
Місцезнаходження 03062, Київська обл., м. Київ, пр-т 

Перемоги, 65 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ №546532 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НАЦКОМФIНПОСЛУГ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.07.2010 
Міжміський код та телефон +380 44 593-7320 
Факс +380 44 593-7313 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Страхова дiяльнiсть. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ 
СТОЛИЧНИЙ" 

за ЄДРПОУ 04012321 

Територія м.Київ, Голосiївський р-н за КОАТУУ 8036100000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво неметалевих мінеральних 
виробів, н.в.і.у. 

за КВЕД 23.99 

Середня кількість працівників: 141 
Адреса, телефон: 03045 м. Київ, Новопирогiвська,60, 044 259-50-26 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2018 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 276 392 
    первісна вартість 1001 608 824 
    накопичена амортизація 1002 ( 332 ) ( 432 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 24 737 74 736 
    первісна вартість 1011 61 558 120 608 
    знос 1012 ( 36 821 ) ( 45 872 ) 
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 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 3 288 3 614 



Усього за розділом I 1095 28 301 78 742 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 29 845 38 564 
Виробничі запаси 1101 17 519 31 377 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 4 397 7 081 
Товари 1104 7 929 106 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 9 084 24 907 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 4 807 8 259 
    з бюджетом 1135 2 077 447 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 43 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 16 638 8 284 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 48 140 15 870 
Готівка 1166 8 9 
Рахунки в банках 1167 48 132 15 580 
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 881 2 199 
Усього за розділом II 1195 111 472 98 573 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 139 773 177 315 
 

Пасив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 17 990 17 990 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 13 204 13 204 
Емісійний дохід 1411 12 178 12 178 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 99 846 91 639 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 131 040 122 833 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 11 455 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 3 435 
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 0 14 890 
    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 54 13 982 
    розрахунками з бюджетом 1620 4 302 3 180 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 3 700 2 561 
    розрахунками зі страхування 1625 0 7 
    розрахунками з оплати праці 1630 24 99 
    одержаними авансами 1635 2 958 11 704 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 743 1 101 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 562 9 519 
Усього за розділом IІІ 1695 8 733 39 592 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 139 773 177 315 
Примітки: н/д 
 
Керівник    Пiддубний С.О. 
 
Головний бухгалтер   Дзiвiцька О.О. 



КОДИ 

Дата 25.10.1201 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ 
СТОЛИЧНИЙ" 

за ЄДРПОУ 04012321 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 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 362 944 299 459 

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 ( 276 717 ) ( 209 357 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 86 227 90 102 

    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 200 443 7 298 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 11 564 ) ( 2 964 ) 
Витрати на збут 2150 ( 2 065 ) ( 679 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 223 447 ) ( 17 636 ) 
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 49 594 76 121 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 3 372 4 734 
Інші доходи 2240 0 0 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 2 054 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 6 904 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 50 912 73 951 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 12 345 14 521 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 38 567 59 430 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 38 567 59 430 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 224 967 171 176 
Витрати на оплату праці 2505 22 947 16 972 
Відрахування на соціальні заходи 2510 4 538 3 367 
Амортизація 2515 10 486 6 416 
Інші операційні витрати 2520 226 261 32 705 
Разом 2550 489 199 230 636 

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 71 960 000 71 960 000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 71 960 000 71 960 000 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,535950 0,825880 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,536595 0,825880 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: н/д 
 
Керівник    Пiддубний С.О. 
 
Головний бухгалтер   Дзiвiцька О.О. 



КОДИ 
Дата  

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ 
СТОЛИЧНИЙ" 

за ЄДРПОУ 04012321 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 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 427 832 363 242 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 201 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 11 041 0 
Надходження від повернення авансів 3020 1 284 326 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 101 
Надходження від операційної оренди 3040 2 022 0 
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 529 105 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 331 942 ) ( 251 788 ) 
Праці 3105 ( 17 880 ) ( 13 427 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 846 ) ( 3 631 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 39 200 ) ( 45 901 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 13 483 ) ( 11 484 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 14 336 ) ( 21 980 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 11 381 ) ( 12 437 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 2 282 ) ( 1 077 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 882 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 828 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 2 534 ) ( 2 494 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 42 314 45 657 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 
    необоротних активів 3205 141 56 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 3 412 4 809 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 5 639 4 753 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 34 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 48 308 ) ( 9 366 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 3 194 ) ( 10 278 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -42 276 -10 026 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 28 000 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 33 741 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 8 091 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 46 774 ) ( 33 741 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1 167 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 4 638 ) ( 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 ) ( 33 741 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -32 670 -33 741 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -32 636 1 890 
Залишок коштів на початок року 3405 48 140 46 250 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 362 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 15 870 48 140 

 
Керівник    Пiддубний С.О. 
 
Головний бухгалтер   Дзiвiцька О.О. 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ" 

за ЄДРПОУ 04012321 

 
Звіт про власний капітал 

За 2018 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 17 990 0 13 204 0 99 846 0 0 131 040 
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 17 990 0 13 204 0 99 846 0 0 131 040 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 38 567 0 0 38 567 

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:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -46 774 0 0 -46 774 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   
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 0 0 0 0 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 0 0 0 -8 207 0 0 -8 207 
Залишок на кінець року  4300 17 990 0 13 204 0 91 639 0 0 122 833 
Примітки: н/д 
 
Керівник    Пiддубний С.О. 
 
Головний бухгалтер   Дзiвiцька О.О. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Примiтки  
до фiнансової звiтностi  
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"   
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року 
 
1. Iнформацiя про пiдприємство 
 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "СТОЛИЧНИЙ" 
(далi "Товариство") є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. 
 
Публiчне акцiонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" перейменовано на 
Приватне акцiонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний", згiдно рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.2017 р.) та проведеною реєстрацiєю в 
Голосiївськiй районнiй у мiстi Києвi державнiй адмiнiстрацiї (Виписка про державну реєстрацiю 
юридичної особи вiд "17" травня 2017 р., номер запису в Єдиному державному реєстрi 
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 10681050011000908). 
            
 Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської 
дiяльностi: 
    Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н. в. i. у. 
    Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва; 
    Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання; 
    Iнше. 
 
Товариство знаходиться за адресою:  Україна, 03045, вул. Новопирогiвська, 60, м. Київ. 
 
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не 
має. 
 
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. складала 141 та 137 осiб, 
вiдповiдно. 
 
Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. учасниками Товариства були: 
 
Акцiонери Товариства: 31.12.2018 31.12.2017 
 % % 
ВЕКЕР ЛIМIТЕД (Кiпр) - 24,75 
ЛIФАЗА ЛIМIТЕД (Кiпр) 1,1180 1,1180 
ФОРВIНКОМ ЛIМIТЕД (Кiпр) 24,75 - 
Самусєв Сергiй Володимирович 47,8975 47,8975 
Тiгiпко Сергiй Леонiдович 22,6361 22,6361 
Мiноритарiї 3,5984 3,5984 
Всього 100,0 100,0 
2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi 
 
2.1.  Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 
 



Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована 
з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та 
грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола 
користувачiв, прийняттi ними економiчних рiшень.  
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2018 року, що 
офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає 
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2018 
року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 
2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi 
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, якi прийнятi, 
але ще не набули чинностi МСФЗ 16 "Оренда", який набирає чинностi з 1 сiчня 2019 року.  
За рiшенням керiвництва Товариства стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу 
до дати набуття чинностi не застосовуються. Дострокове застосування цих стандартiв не 
вплинуло би на фiнансову звiтнiсть Товариства за перiод, що закiнчується 31 грудня 2018 року. 
2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення 
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта 
України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi 
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 
2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником 
Товариства 28 лютого 2019 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити 
змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi 
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто 
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2018 року. 
3. Суттєвi положення облiкової полiтики 
3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi  
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за 
справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до 
МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", коли ця 
справедлива вартiсть може бути використана як доцiльна собiвартiсть. Передбачувана 
справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної 
iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. 
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик 
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик 
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 
застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ 
наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову 



звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до 
яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є 
несуттєвим. 
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно 
до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних 
МСФЗ. 
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, 
iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї 
статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 
3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв 
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим 
НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". 
3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 
Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 
збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", 
згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, 
наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. 
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 
здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 
основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про 
основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових 
записiв Товариства. 
3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 
3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли 
воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з 
придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою 
розрахунку. 
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 
" фiнансовий актив, доступний для продажу; 
" iнвестицiї, утримуванi до погашення; 
" дебiторська заборгованiсть; 
" фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв. 
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство 
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо 
належать до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. 
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 
3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 
активами. 
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою 
вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у 
випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть 
бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про 
лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, 



визнання їх, як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного 
перiоду. 
3.3.3. Дебiторська заборгованiсть 
Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 
грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання. 
Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi, i лише тодi, коли 
Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка 
дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi 
погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. 
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за 
амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.  
Товариство з 01 сiчня 2018 року створює резерв сумнiвних боргiв згiдно МСФЗ №9. Величина 
розраховується наступним чином, приймаючи до уваги вiдсутнiсть репрезентативної статистики 
дефолтiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи та послуги, резерв пiд фiнансову 
дебiторську заборгованiсть розраховується виходячи з коефiцiєнту резервування, що вiдповiдає 
строку прострочки такої заборгованостi. Такi коефiцiєнти встановлюються експертним методом 
i переглядаються щорiчно (не пiзнiше 31.12) виходячи з реальних сум збиткiв, що виникали в 
минулих перiодах. 
На 2018 рiк встановлено наступнi коефiцiєнти резервування: 
Термiн прострочки, дн. Резервування, % вiд заборгованостi 
0-60 0,01% 
61-90 50,0% 
90 i бiльше 100% 
Дебiторська заборгованiсть, з термiном прострочки бiльше 61 дня, вважається поточною, якщо 
на момент подачi звiтностi вона була частково або в повному обсязi погашена. 
Резерв нараховується тiльки на дебiторську заборгованiсть, що визнається фiнансовим активом. 
Суми резерву коригуються щомiсячно, сторнування визнається у прибутку. 
У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок 
створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. Товарна дебiторська 
заборгованiсть списується на збитки понад резерв.  
Дебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюється за 
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо 
таке призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи 
називають "неузгодженiстю облiку"), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або 
зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах. 
3.3.4. Фiнансовi активи, доступнi для продажу 
До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо 
вiдсоток володiння менш 20%. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за 
справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу 
фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у 
власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної 
валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток 
або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. 
Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для 
продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу и визнається у прибутку 
чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за 
собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 
3.3.5. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Товариство вiдносить облiгацiї та векселi, 
що їх Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного 
визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод 



ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 
На звiтну дату таких активiв пiдприємство не має. 
3.3.6. Зобов'язання. Кредити банкiв 
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 
ознак: 
" Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню 
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 
" Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом 
щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 
зобов'язань.  
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень 
мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань 
вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка 
рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках 
протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. 
Для придбання нового виробничого обладнання: Асфальтозмiшувальної установки 
UNIBATCH240, виробництва AMMANN,  Товариством у 2018 роцi отримано Кредитну лiнiю 
вiд АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443) у сумi 14 000 тис. грн. строком на 24 мiсяцi.  
3.3.7. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати 
актив та виконати зобов'язання одночасно 
3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв 
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв 
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 
i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 
бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6500 грн. 
Основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-
якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату 
переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до 
переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до 
нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 
3.4.2. Подальшi витрати. 
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку 
чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 
подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 
3.4.3. Амортизацiя основних засобiв. 
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом згiдно строкiв 
корисного використання: 
- будiвлi - 20 рокiв ; 
- споруди - 15 рокiв ; 
- передавальнi пристрої - 10 рокiв; 
- машини та обладнання - 5 рокiв; 
- транспортнi засоби - 5 рокiв; 
-    комп'ютерне обладнання - 2 роки; 
-   iнструменти та прибори, меблi - 4 роки 
- iншi основнi засоби - 12 рокiв. 
Або за рiшенням технiчної комiсiї, створеної на пiдприємствi для окремого основного засобу. 



Згiдно Законодавства може бути застосована прискорена амортизацiя в податковому облiку. 
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного 
використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 
актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 
активу. 
3.4.4. Нематерiальнi активи 
Амортизацiя нематерiальних активiв  нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. 
Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому нематерiальний 
актив став придатним для використання. Суму нарахованої амортизацiї пiдприємства 
вiдображають збiльшенням суми витрат пiдприємства i накопиченої амортизацiї нематерiальних 
активiв. 
Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття 
нематерiального активу. 
Термiн корисного використання нематерiального активу та метод його амортизацiї 
переглядаються в кiнцi звiтного року, якщо в наступному перiодi очiкуються змiни строку 
корисного використання активу або змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигод. 
Амортизацiя нематерiального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування 
амортизацiї i строку використання, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем змiн. 
3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 
балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 
облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, 
визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i 
тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного 
вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв 
коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi 
необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. 
3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi 
3.5.1. Визнання iнвестицiйної нерухомостi 
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину 
будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову 
оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для 
досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при 
наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi. 
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що 
Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною 
нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. 
Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та 
другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних 
цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та 
вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.  
3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу 
Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 
вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 
використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в 
бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю 
з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не 
нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi 



активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про 
фiнансовi результати. 
3.7. Облiковi полiтики щодо оренди 
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, 
пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає 
фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi 
орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за 
теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi 
розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi 
витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку 
вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в 
тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi 
активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних 
активiв. 
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 
залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою 
про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. 
Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi 
протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд 
оренди, визнаються як витрати. 
3.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток 
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого 
податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати 
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 
основному чинних) на дату балансу. 
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою 
податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж 
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що 
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi 
наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути 
використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених 
податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не 
iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити 
використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть 
застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає 
поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний 
перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у 
власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. 
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, 
якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 
3.9. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань  
3.9.1. Забезпечення 
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 
конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 
3.9.2. Виплати працiвникам 
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 



вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 
надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 
3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання 
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати 
працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз 
поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були 
наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена 
вiдповiдна заробiтна плата.  
3.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi 
3.10.1 Доходи та витрати 
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи 
збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є 
збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв. 
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям 
визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або 
зменшення зобов'язань. 
Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв 
визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: 
а) Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на 
фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; 
б) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, 
яка зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими 
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; 
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; 
г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; 
та 
?) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження 
коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату 
балансу. 
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв. 
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих 
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 
економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 
зобов'язання без визнання активу. 
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 
доходи. 
3.10.2. Витрати за позиками 
Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як 
частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на 
позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 
квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. 
3.10.3. Умовнi зобов'язання та активи. 



Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя 
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя 
про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 
4. Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
Товариство обрало датою переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 01 сiчня 2012 
року. 
5. Основнi припущення, оцiнки та судження 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають 
вплив на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження 
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються 
об?рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi 
активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства 
iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих 
розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються 
високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення 
для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 
 
5.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних 
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 
" подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 
Товариства; 
" вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну 
форму; 
" є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 
" є повною в усiх суттєвих аспектах. 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених 
далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат 
у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших 
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну 
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi 
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 
5.2. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 
Протягом звiтного 2018 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням незалежних 
оцiнювачiв не здiйснювалась.  
5.3. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 
iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 
?рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу 
цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво 
вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв. 
5.4. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз нематерiальних активiв, основних засобiв, 



дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на 
предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного 
професiйного судження керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення 
передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох 
подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. 
6. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi  
6.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 
вартiстю 
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 
тобто такi оцiнки, якi вимагає МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного 
перiоду. 
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  
Вихiднi данi 
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi
 Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його 
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi.  Дохiдний 
 Ставки за депозитами,  
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 
Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.
 Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за 
вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова 
вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня 
Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за 
собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою 
вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний, витратний Цiни на ринку нерухомостi, данi 
оцiнки професiйних оцiнювачiв 
7. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах 
7.1. Дохiд вiд реалiзацiї 
   
 2018 
 2017 
 
Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 339 690 260 946 
Виручка вiд реалiзацiї товару 8 634 2 997 
Виручка вiд  реалiзацiї послуг 14 620 35 516 
 Iнше - - 
Всього 362 944 299 459 
7.2. Собiвартiсть реалiзацiї 
   
 2018 2017 
Собiвартiсть готової продукцiї 259 594 195 144 
Собiвартiсть товару 8 212 1 390 
Собiвартiсть послуг 8 911 12 823 
Всього 276 717 209 357 
7.3. Iншi доходи, iншi витрати 
   
 2018 2017 



Iншi доходи 
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти 583 - 
Доходи вiд операцiйної оренди активiв - - 
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 21 075 7 084 
Iншi операцiйнi доходи 178 785 214 
Iншi фiнансовi доходи 3 372 4 734 
Всього iнших доходiв 203 815 12 032 
Iншi операцiйнi витрати 
Витрати вiд операцiйної оренди - - 
Витрати вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 20 068 6 489 
Iншi операцiйнi витрати 203 379 11 147 
Всього iнших операцiйних витрат 223 447 17 636 
Iншi витрати 
Уцiнка довгострокових фiнансових iнвестицiй - 6904 
Всього iншi витрати - 6904 
7.4. Витрати на збут 
   
 2018 2017 
Витрати на персонал 1 314 294 
Маркетинг та реклама 43 - 
Транспортнi витрати 249 118 
Iншi 659 267 
Всього витрат на збут 2 065 679 
7.5. Адмiнiстративнi витрати 
   
 2018 2017 
Витрати на персонал 2 873 1 702 
Утримання основних засобiв 25 109 
Витрати на охорону працi 9 10 
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 69 20 
Послуги зв'язку  17 46 
Iншi 8 571 1 077 
Всього адмiнiстративних витрат 11 564 2 964 
7.6. Податок на прибуток 
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод: 
 31.12.2018           31.12.2017           
Фiнансовий результат до оподаткування                            50 911 787 73 951 244 
Всього фiнансовий результат до оподаткування           50 911 787 73 951 244 
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вирахуванню: 
амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв                                                         
4 446 938        
-       
резерв сумнiвних боргiв 13 222 040 6 719 283 
Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають 
вирахуванню                                                                   17 668 978 6 719 283 
Об'єкт до оподаткування                                                   68 580 765             80 670 527             
Податкова ставка                                                                  18% 18 % 
Податок за встановленою податковою ставкою     12 344 538                 14 520 695                 
Податковий вплив постiйних податкових рiзниць             -                  
             -                  
 



Витрати з податку на прибуток 12 344 538               14 520 695               
Поточнi витрати з податку на прибуток 12 344 538                   14 520 695 
Вiдстрочений податок на прибуток -       - 
  
7.7. Збитки вiд непоточних активiв, утримуванi для продажу. 
Станом на 31.12.2018 Товариство не має непоточних активiв, утримуваних для продажу.  
7.8. Нематерiальнi активи 
Станом на 31.12.2018 року та 31.12.2017 року на балансi Товариства рахуються нематерiальнi 
активи первiсна вартiсть яких складає 824 тис. грн. та 608 тис. грн. вiдповiдно. Накопичений 
знос складає 432 тис. грн. та 332 тис. грн. вiдповiдно. До нематерiальних активiв товариства 
входить бухгалтерська програма, сайт заводу та iн. 
7.9. Основнi засоби 
Станом на 31 грудня 2018 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином: 
 
 Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi 
засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Багаторiчнi насадження Iншi основнi засоби
 Малоцiннi та iншi необоротнi матерiальнi активи Тимчасовi (нетитульнi) споруди
 Всього 
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 30 868 24 458 5 167 530 2 35
 465 33 61 558 
Придбано основних засобiв - 42 519 6 443 36 - - 1 029 -  50 027 
Вибуло - 172 1 149 7 - - 5 - 1 333 
Iншi змiни 8 222 2 095 3 36 - - - - 10 356 
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 39 090 68 900 10 464 
 595 2 35 1 489 33 120 608 
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 18 033 15 162 2 865 242 2
 31 465 21 36 821 
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 3 669 4 384 1 218 76 - 1 1 029
 7 10 384 
Вибуло - 172 1 149 7 - - 5 - 1 333 
Iншi змiни -  - - - - - -  
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 21 702 19 374 2 934 311 2 32 1 489
 28 45 872 
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 17 201 49 526 7 530 284 - 3
 - 5 74 736 
 
Згiдно з пунктом 43 пiдроздiлу 4 роздiлу XX Податкового кодексу України Товариством 
застосовано метод прискореної амортизацiї у податковому облiку до нового обладнання 
придбаного у 2018 роцi. В зв'язку з чим наявнi податковi рiзницi.  
7.10. Iнвестицiї, доступнi для продажу 
Станом на 31.12.2018 р. iнвестицiї, доступнi для продажу у Товариства вiдсутнi. 
7.11. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю та поточнi фiнансовi 
iнвестицiї 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї на балансi Товариства вiдсутнi. 
7.12. Iншi необоротнi активи  
Станом на 31.12.2018 року та на 31.12.2017 року на балансi рахуються в складi iнших 
необоротних активiв, придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби (незавершенi 
капiтальнi iнвестицiї) та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 3 614 тис. грн. та 3 
288 тис. грн. вiдповiдно.    
7.13. Довгострокова дебiторська заборгованiсть 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть на звiтну дату вiдсутня. 



7.14. Iнвестицiйна нерухомiсть 
Iнвестицiйна нерухомiсть на звiтну дату вiдсутня. 
7.15. Запаси 
Запаси Товариства були представленi наступним чином: 
Запаси 31.12.2018  31.12.2017  
Сировина i матерiали 29 071 14 358 
Паливо 580 424 
Тара i тарнi матерiали - 2 
Запаснi частини 1 200 1 164 
Будiвельнi матерiали 51 51 
Матерiали переданi в переробку - - 
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 23 21 
Купованi напiвфабрикати i комплектуючi матерiали 452 1 499 
Готова продукцiя 7 081 4 397 
Товари 106 7 929 
Всього 38 564 29 845 
7.16. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 
 31.12.2018  31.12.2017  
Торговельна дебiторська заборгованiсть 24 907 9 084 
Аванси виданi 8 259 4 807 
За розрахунками з бюджетом 447 2 077 
З нарахованих доходiв (% за депозитами) 43 - 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 8 284 16 638 
Iншi оборотнi активи 2 199 881 
Всього 44 139 33 487 
 
Змiни у резервах пiд торговельну дебiторську заборгованiсть та вiдпустки працiвникiв 
представлено нижче. 
 31.12.2018  31.12.2017  
Резерв на початок перiоду 1 435 1 556 
Нараховано (створено) (резерв вiдпусток та сумнiвних боргiв) 202 920 1 607 
Використано у звiтному роцi 1 740 1 496 
Сторнована невикористана сума у звiтному роцi 178 711 232 
Списання активiв за рахунок резерву - - 
Резерв на кiнець перiоду 23 904 1 435 
7.17. Грошовi кошти 
Грошовi кошти 31.12.2018  31.12.2017  
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 15 580 48 132 
Готiвка 9 8 
Грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi 281 - 
Всього 15 870 48 140 
7.18. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 
Кредиторська заборгованiсть 31.12.2017  31.12.2017  
Заборгованiсть  постачальникам за сировину, матерiали, послуги 13 982 54 
Передплати отриманi 11 704 2 958 
Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 3 180 4 302 
Кредиторська заборгованiсть зi страхування 7 - 
Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 99 24 
Поточнi забезпечення 1 101 743 
Iншi поточнi зобов'язання 9 519 652 
Всього 39 592 8 733 



7.19. Власний капiтал 
7.19.1. Статутний капiтал 
Станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року Статутний капiтал ПрАТ "АБ 
Столичний" є незмiнним, та складає  17 990 000,00 грн., який розподiляється на 71 960 000 
простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Протягом звiтного року пiдприємство додаткову 
емiсiю не проводило. 
 
7.19.2. Додатковий капiтал та Емiсiйний дохiд 
 
Станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року Додатковий капiтал складає 13 204 
тис. грн. та Емiсiйний дохiд складає 12 178 тис. грн. та є незмiнними з 2014 року.  
 
7.19.3. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 
 
Станом на 31.12.2018 року та на 31.12.2017 року Нерозподiлений прибуток Товариства 
становить 91 639 тис. грн. та 99 846 тис. грн. вiдповiдно. 
 
7.20. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення  
 
Станом на 31 грудня 2018 року на балансi рахуються Довгостроковi кредити банкiв у сумi 11 
455 тис. грн. та Iншi довгостроковi зобов'язання в сумi 3 435 тис. грн. Протягом 2017 року 
Товариство не користувалося кредитами та послугами фiнансового лiзингу, тому данi 
зобов'язання на кiнець 2017 року вiдсутнi 
 
8. Розкриття iншої iнформацiї 
8.1 Умовнi зобов'язання. 
8.1.1. Юридичнi питання 
В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучене в судовi розгляди i до нього не 
висуваються iншi претензiї. 
8.1.2. Оподаткування 
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш 
нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному 
економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної 
дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiд дадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на 
оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде 
сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть 
фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на 
угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не 
мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними 
податковими органами протягом трьох рокiв. 
8.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної 
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути 
реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi 
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi 
Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу.  
8.2 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони 
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або 
якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу 
сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку 



вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється 
сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. 
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами Товариства належить: 
Акцiонери Товариства: 31.12.2018 31.12.2017 
 % % 
ВЕКЕР ЛIМIТЕД (Кiпр) - 24,75 
ЛIФАЗА ЛIМIТЕД (Кiпр) 1,1180 1,1180 
ФОРВIНКОМ ЛIМIТЕД (Кiпр) 24,75 - 
Самусєв Сергiй Володимирович 47,8975 47,8975 
Тiгiпко Сергiй Леонiдович 22,6361 22,6361 
Мiноритарiї 3,5984 3,5984 
Всього 100,0 100,0 
 
Протягом звiтного перiоду Товариство проводило операцiї з пов'язаними особами, а саме: 
Самусєвим Сергiєм Володимировичем надано Товариству безвiдсоткову поворотну фiнансову 
допомогу в сумi 14 000 тис. грн.; надання Товариством ТОВ "Акцент Продакшн" безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги на суму 2 275 тис. грн.; ФОП Самусєвою О.Я. надано 
Товариству консультацiйнi послуги з проведення стратегiчної сесiї: "Як змiцнити та захистити 
репутацiю компанiї в умовах недружнього iнформацiйного поля" на суму 139 тис. грн.  
 
Умови операцiї з пов'язаними особами не вiдрiзнялись вiд умов за аналогiчними операцiями з 
iншими контрагентами Товариства. 
 
Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом становлять по безвiдсотковiй 
поворотнiй фiнансовiй допомозi  на 31 грудня 2018 року 2 275 тис. грн. та станом на 31 грудня 
2017 року 5 275 тис. грн. 
 
Iншi пов'язанi сторони представленi ключовим управлiнським персоналом. 
Винагорода ключового управлiнського персоналу складається iз заробiтної плати, премiй та 
iнших короткострокових виплат працiвникам. 
 
Заробiтна плата ключовому управлiнському персоналу протягом 2018 року склала 235 тис. грн., 
а протягом 2017 року - 181 тис. грн.. 
8.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками 
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 
впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких 
заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено, ринковий ризик та ризик 
лiквiдностi. Ринковий ризик включає, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння 
ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення 
ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування 
iнструментарiю щодо його пом'якшення. 
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 
або iншого фiнансового активу.  
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 
активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 
8.4. Управлiння капiталом 
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 
" зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi 



забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 
" забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на 
послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. 
8.5. Подiї пiсля Балансу 
Подiй пiсля звiтної дати, якi б вплинули на результати дiяльностi, не було. 
 
 
Генеральний директор                                                        Пiддубний С.О. 
 
 
Головний бухгалтер                                                              Дзiвiцька О.О.   
 





XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого 
емітента, яка наявна в емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичних осіб або найменування 
юридичних осіб, що є сторонами 

договору 

Дата 
укладення 
договору та 

дата 
набрання 

чинності ним 

Предмет договору Строк дії договору 

Кількість 
акцій 

(часток), що 
належать 
особам, які 
уклали 

договір, на 
дату його 
укладення 

Кількість простих акцій 
(часток) товариства, що 
надає особі можливість 

розпоряджатися 
голосами на загальних 
зборах товариства, на 
дату виникнення 

обов'язку надіслати таке 
повідомлення 

- Дата 
укладення 

договору:30.12
.1899Дата 
набрання 
чинності 

договором:30.
12.1899 

Iнформацiя вiдсутня. 0 0 0 

Опис: 

н/д 

 

XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які 
здійснюють контроль над емітентом 

 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичних осіб або найменування 
юридичних осіб, що є сторонами 

договору та/або правочину 

Дата 
укладення 
договору та 

дата 
набрання 

чинності ним 
та/або дата 
вчинення 
правочину 

Предмет договору та/або правочину 
Ціна договору та/або 

правочину 
Строк дії договору та/або 

правочину 

- Дата 
укладення 

договору:30.12
.1899Дата 
набрання 

Вiдсутня. 0 0 



чинності 
договором:30.
12.1899Дата 
вчинення 

правочину:30.
12.1899 

Опис: 

н/д 

 



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних НКЦПФР або 
через особу, яка 

провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
30.12.1899 30.12.1899 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних 

паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 
 


