Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
07.04.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 07/04-01
вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
Генеральний
директор
(посада)

Мазепа Нiна Миколаївна

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік
1. Повне найменування
емітента

2. Організаційно-правова
форма емітента

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи.

I. Загальні відомості

Приватне акцiонерне товариство "Трест "Київмiськбуд-2"
Приватне акцiонерне товариство
04012661

4. Місцезнаходження
емітента

03151 м. Київ вул. Народного Ополчення, 26-А

6. Адреса електронної
пошти

trest@kgs2.kiev.ua

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

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

5. Міжміський код, телефон
(044) 249-02-14 (044) 249-02-14
та факс емітента
7.
Дата
та
рішення
наглядової ради емітента,
яким затверджено річну
інформацію, або дата та
07.04.2020
рішення загальних зборів
Рiшення Наглядової ради №05
акціонерів,
яким
затверджено
річну
інформацію емітента (за
наявності)

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

07.04.2020
http://kgs2.kiev.ua/!gov/
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (X), 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.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента.
7. Судові справи емітента.

X

8. Штрафні санкції 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;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і
доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються
операції хеджування;
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності
та/або ризику грошових потоків;

X
X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

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

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка,
кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

X

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

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а
також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
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:
1) інформація про випуски акцій емітента;

X
X
X

2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)
такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу такого емітента.

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження
таких цінних паперів.

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

X

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

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

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.
26. Інформація 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.

X

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.

X

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

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5
вiдсоткiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента,
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв.
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в
разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi,
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не
випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки
емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента
немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами,
протягом звiтного перiоду.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв
економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi
емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не
проходило аудит фiнансової звiтностi.
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у
емiтента вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня
у емiтента.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

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

3. Дата проведення державної реєстрації

Приватне акціонерне товариство "Трест
"Київміськбуд-2"
д/н

29.01.1999

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн.)

11058001.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
53

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20
68.20

БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО
НЕРУХОМОГО МАЙНА

10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку

ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" м.Київ

339016

3) Поточний рахунок

UA463390160000002600901000744

5) МФО банку

д/н

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який д/н
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
6) Поточний рахунок

д/н

16. Судові справи емітента

N
з/п

Номер
справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

910/5043/17

Апеляційний суд м.Києва

ПрАТ"Трест
"Київміськбуд-2"

ТОВ "Кремінь Україна"

-

Про стягнення збитків
на суму 1164818, 95грн

експертиза

Примітки д/н

17. Штрафні санкції емітента

N
з/п

Номер та дата
рішення, яким
накладено штрафну
санкцію

Орган, який наклав штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

1

2

3

4

5

1

15/ДК-2019-07-06/087-Ф
24.07.2019

Департамент екологічного нагляду м.Києва
ПАТ АК "Київводоканал"

Сплата за скид стічних вод у міську
каналізацію з перевищенням допустимих
концентрацій забруднюючих речовин

Перераховано у сумі 2342,05 грн.
13.09.2019року

Примітки д/н

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
До складу ПрАТ "Трест "Київміськбуд-2" входять без права юридичної особи:
Будівельне управління загально-будівельних робіт - м. Київ вул.Народного
Ополчення,26-а.

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
Середньооблікова кількість працівників: 53 чол.
Фонд оплати праці: 579800 тис. грн.
Кадрова програма у емітента відсутня.

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
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна 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
Емітент не провадить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами,
установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій третіх осіб щодо реорганізації тов. на протязі року не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облікова політика ведеться згідно з чинним законодавством України та за
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

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), середньореалізаційні 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;
ПрАТ "Трест"Київміськбуд-2" у звітному періоді продовжувало займатися наступними
видами дiяльностi: будівництво житлових і нежитлових будівель; надання в оренду й
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; діяльність у сфері
інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг консультування в цих сферах;
неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля деревиною, будівельними
матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; вантажний автомобільний транспорт.
Замовниками робiт та послуг ПрАТ "Трест"Київміськбуд-2" є юридичнi та фiзичнi
особи м. Києва, а також прилеглих до м. Києва районiв Київської областi. Для
будівельної галузі характерна висока конкуренція, доходу за будівельними
контрактами за звітний період немає.

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
Будь яких значних інвестицій або придбань, повязаних з господарською діяльністю не
передбачається.

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає в межах
попереднього періоду, ступінь використання - 99,3%.
- Основні засоби:
- власні, обмежень використання немає,
- знаходяться за фактичною адресою емітента.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Основними істотними проблемами підрпиємства є низька платоспроможність замовників
та фінансова криза в державі.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Поточна діяльність Товариства фінансується за рахунок прибутку та кредитів банків.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
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)

ПрАТ планує розширення основного виду діяльностіі.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Фінансування досліджень за звітний період відсутнє

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Іншої інформації немає.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Виконавчий орган

Структура
Генеральний директор

Наглядова Рада

Голова та Члени Наглядової ради

Персональний склад
Генеральний директор Мазепа Нiна Миколаївна
Член Наглядової ради Гота Наталiя Олексiївна
Член Наглядової ради Цимбал Галина Дмитрiвна
Член Наглядової ради Шибанов Вiктор Миколайович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**

Член Наглядової ради
Гота Наталiя Олексiївна

1972
Вища, Київський державний університет ім.Т.Шевченка, 19901995рр., правознавство
30
ПрАТ "Автоелектроапаратура"
32192547
заступник голови правлiння з юридичних питань
26.04.2019 на 3 роки

6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Повноваження посадової особи згідно Статуту.
Загальний стаж роботи: 30 р.
Посадова особа отримує винагороду згiдно укладеного трудового договору (не надала згоди на розкриття
розмiру отриманої винагороди)
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.04.2019 року, припинено
повноваження Члена Наглядової ради Товариства Готи Наталiї Олексiївни. Рiшення прийнято на
виконання вимог ст.32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пропозицiї акцiонера, що володiє
бiльш як 5% голосуючих акцiй. Особа є представником акцiонера Компанiї КАПКОЛ ХОЛДIНГС ЛТД
(CAPCOL HOLDINGS LTD). Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акцiями Товариства
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа
перебувала на посадi: з 20.08.2018 р. по 26.04.2019 р.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.04.2019 року, Членом Наглядової
ради обрано Готу Наталiю Олексiївну. Рiшення прийнято на виконання вимог ст.32 Закону України "Про
акцiонернi товариства" та пропозицiї акцiонера, що володiє бiльш як 5% голосуючих акцiй. Особа є
представником акцiонера Компанiї КАПКОЛ ХОЛДIНГС ЛТД (CAPCOL HOLDINGS LTD). Особа не
надала згоди на розкриття паспортних данних, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу призначено на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом останнiх 5 рокiв: Заступник голови правлiння з юридичних питань ПрАТ
"Автоелектроапаратура", Член Наглядової ради ПрАТ "ТРЕСТ "КИЇВМIСЬКБУД-2".
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**

Голова Наглядової ради
Цимбал Галина Дмитрiвна

1960
Київський технологічний інститут харчової промисловості,
1985р., інженер-економіст
41
ТОВ "Аудиторська фiрма "Баррiстер АГЕНС Груп"
31992339
директор
26.04.2019 на 3 роки

6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Повноваження посадової особи згідно Статуту.
Загальний стаж роботи: 41р.
Посадова особа отримує винагороду згiдно укладеного трудового договору (не надала згоди на розкриття
розмiру отриманої винагороди)
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.04.2019 року, припинено
повноваження Голови Наглядової ради Товариства Цимбал Галини Дмитрiвни. Рiшення прийнято на
виконання вимог ст.32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пропозицiї акцiонера, що володiє
бiльш як 5% голосуючих акцiй. Особа є представником акцiонера Компанiї КАПКОЛ ХОЛДIНГС ЛТД
(CAPCOL HOLDINGS LTD). Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акцiями Товариства
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа
перебувала на посадi: з 04.05.2016 р. по 26.04.2019 р.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.04.2019 року, Членом Наглядової
ради обрано Цимбал Галину Дмитрiвну. Рiшенням Наглядової ради, що вiдбулися 26.04.2019 року Цимбал
Галину Дмитрiвну обрано Головою Наглядової ради. Рiшення прийнято на виконання вимог ст.32 Закону
України "Про акцiонернi товариства" та пропозицiї акцiонера, що володiє бiльш як 5% голосуючих акцiй.
Особа є представником акцiонера Компанiї КАПКОЛ ХОЛДIНГС ЛТД (CAPCOL HOLDINGS LTD). Особа
не надала згоди на розкриття паспортних данних, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу призначено на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ "Аудиторська фiрма "Баррiстер АГЕНС Груп", Голова
Наглядової ради ПрАТ "ТРЕСТ "КИЇВМIСЬКБУД-2".
Головний бухгалтер
1) Посада
Кротюк Свiтлана Григорiвна
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1972
4) Рік народження
Вища
5) Освіта**
28
6) Стаж роботи (років)**
ПрАТ "Трест "Київмiськбуд-2"
7) найменування підприємства,
04012661
ідентифікаційний код юридичної особи
заступник головного бухгалтера
та посада, яку займав**
03.09.2018 безстроково
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному
заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших
підприємствах. Загальний стаж роботи: 28 років.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Рiшенням Генерального директора (Наказ №60-к вiд 02.05.2019р.) Кротюк Свiтлана Григорiвна звiльнена з
посади головного бухгалтера. Рiшення прийнято на пiдставi заяви про звiльнення. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 03.09.2018 р. по 02.05.2019р.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

Генеральний директор
Мазепа Нiна Миколаївна

1977
Вища
24
ПрАТ "Трест "Київмiськбуд-2"
04012661
начальник юридичного вiддiлу, перший заступник
генерального директора
27.09.2018 безстроково

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Наглядовою радою Товариства (Протокол №21 вiд 27.09.2018р.) обрано генерального директора
Мазепу Нiну Миколаївну з 02.10.2018р. Рiшення прийнято на пiдставi пропозицiй Наглядової ради у зв'язку
з оптимiзацiєю дiяльностi виконавчого органу. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на
який призначено особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
начальник юридичного вiддiлу, перший заступник генерального директора ПрАТ "Трест "Київмiськбуд-2".
Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку
відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
Загальний стаж роботи: 24 роки.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**

Член Наглядової ради
Шибанов Вiктор Миколайович

1953
вища
30

пенсіонер
7) найменування підприємства,
-ідентифікаційний код юридичної особи
-та посада, яку займав**
26.04.2019 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Загальний стаж роботи: 30 років.
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити
посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: 0грн.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.04.2019 року, Членом Наглядової
ради обрано Шибанова Вiктора Миколайовича. Рiшення прийнято на виконання вимог ст.32 Закону
України "Про акцiонернi товариства" та пропозицiї акцiонера, що володiє бiльш як 5% голосуючих акцiй.
Особа є представником акцiонера Компанiї КАПКОЛ ХОЛДIНГС ЛТД (CAPCOL HOLDINGS LTD). Особа
не надала згоди на розкриття паспортних данних, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу призначено на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом останнiх 5 рокiв: пенсiонер.
Головний бухгалтер
1) Посада
Сiрик Тетяна Анатолiївна
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1977
4) Рік народження
Вища
5) Освіта**
20
6) Стаж роботи (років)**
ДП "Укроборонпостачальник"
7) найменування підприємства,
--ідентифікаційний код юридичної особи
фiнансовий директор
та посада, яку займав**
02.05.2019 безстроково
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи: 20 років.
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити
посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: згідно штатного розпису.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Рiшенням Генерального директора (Наказ №60-к вiд 02.05.2019р.) посадова особа головний бухгалтер Сiрик
Тетяна Анатолiївна призначена на посаду з 02.05.2019р. Рiшення прийнято на пiдставi заяви про
призначення на посаду. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу:
безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ДП
"Укроборонпостачальник" фiнансовий директор.
Рiшенням Генерального директора (Наказ №155-к вiд 02.12.2019р.) Сiрик Тетяна Анатолiївна звiльнена з
посади головного бухгалтера. Рiшення прийнято на пiдставi заяви про звiльнення. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.05.2019 р. по 02.12.2019 р.
Головний бухгалтер
1) Посада
Божкова Валентина Григорiвна
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1964
4) Рік народження
Вища
5) Освіта**
28
6) Стаж роботи (років)**
ТОВ "Доненергоекспорт"
7) найменування підприємства,
-ідентифікаційний код юридичної особи
Головний бухгалтер
та посада, яку займав**
03.12.2019 безстроково
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи: 28 років.
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити
посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: 0 грн.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Рiшенням Генерального директора (Наказ №156-к вiд 02.12.2019р.) посадова особа головний бухгалтер
Божкова Валентина Григорiвна призначена на посаду з 03.12.2019р. Рiшення прийнято на пiдставi заяви про
призначення на посаду. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу:
безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер ТОВ
"Доненергоекспорт".

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

1

2

3

Член Наглядової ради

Гота Наталiя Олексiївна

Голова Наглядової ради Цимбал Галина Дмитрiвна
Головний бухгалтер
Генеральний директор
Член Наглядової ради
Головний бухгалтер
Головний бухгалтер

Кротюк Свiтлана
Григорiвна

Мазепа Нiна Миколаївна
Шибанов Вiктор
Миколайович

Сiрик Тетяна Анатолiївна
Божкова Валентина
Григорiвна

Усього

Кількість за видами акцій

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

4

5

6

7

0

0

0

0

210

0.00009495387

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

0.00009495387

210

0

Привілейовані
іменні

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
- оптимізація фінансової та виконавчої дисципліни, для збереження фінансової стабільності

2. Інформація про розвиток емітента.
1) товариство на праві власності використовує власні об'єкти нерухомості для здачі в оренду;
2) на протязі року виконувались на власних об'єктах поточні ремонтні роботи;
3 ) соціальні аспекти та кадрова політика здійснюється відповідно до вимог законодавства, в рамках Статуту
Товариства.

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
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних
паперів.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних
паперів.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних
паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство керується власним Кодексом корпоративного управління затвердженого річними загальними зборами
акціонерів від 22.12.2010р..

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно
вирішив застосовувати

Товариство керується власним Кодексом корпоративного управління затвердженого річними загальними зборами
акціонерів від 22.12.2010р..

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

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

Відхилень від норм встановлених Кодексом корпоративного управління, протягом звітного періоду не було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

22.04.2019
Дата проведення
92.248
Кворум зборів
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про
припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства (Звiт генерального
директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 р.).
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства (Звiт Наглядової ради
Товариства за 2018р.).
7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї та визначення
особи, уповноваженої на його пiдписання та здiйснення його державної реєстрацiї. Визначення дати
набрання чинностi рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членiв Наглядової ради,
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться
з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами Наглядової ради.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв
та їх граничної сукупної вартостi.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
По питанню №1 порядку денного: Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв
Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у складi трьох членiв: Дмитренко Дмитро Олександрович - Голова
Лiчильної комiсiї, Деркач Ольга Олександрiвна - член Лiчильної комiсiї, Нескоромний Андрiй
Валерiйович - член Лiчильної комiсiї. Повноваження членiв лiчильної комiсiї вважати припиненими з
моменту складення та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування та опечатування бюлетенiв
голосування.
По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для
голосування.
Вирiшили: Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: пiд час реєстрацiї
акцiонерiв та їх представникiв, Голова реєстрацiйної комiсiї встановлює вiдповiднiсть виготовлених для
видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою радою формою i текстом бюлетенiв. У разi
встановлення вiдповiдностi виготовлених для видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою
радою формою i текстом бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї засвiдчує бюлетенi шляхом їх
пiдписання. Якщо бюлетенi не вiдповiдають затвердженими Наглядовою радою формою i текстом
бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї ставить позначку на кожному бюлетенi "Не дiйсний" та ставить
пiдпис. В Протоколi реєстрацiйної комiсiї зазначає вiдомостi про недiйснi бюлетенi.
По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вирiшили: Обрати Головою зборiв ТОВ "УК-Iнвест" в особi представника за довiренiстю Гонтар Ярославу

Iванiвну, секретарем зборiв Юнович Наталiю Вiталiївну.
По питанню №4 порядку денного: Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
Вирiшили: Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь за
попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або
представника акцiонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi
зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або представника акцiонера; голосувати з
питань порядку денного - бюлетенями.
По питанню №5 порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу
Товариства (Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2018 р.).
Вирiшили: Затвердити Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2018 р.
По питанню №6 порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради
Товариства (Звiт Наглядової ради Товариства за 2018р.).
Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк.
По питанню №7 порядку денного: Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за
результатами його розгляду.
Вирiшили: Затвердити висновки зовнiшнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої
обов'язки згiдно Статуту Товариства та внутрiшнiх положень Товариства з урахуванням аналiзу та
висновкiв зовнiшнього аудиту.
По питанню №8 порядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.
По питанню №9 порядку денного: Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк з урахуванням
вимог, передбачених законом.
Вирiшили: Збиток за 2018 рiк покрити за рахунок власних обiгових коштiв Товариства.
По питанню №10 порядку денного: Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у
новiй редакцiї та визначення особи, уповноваженої на його пiдписання та здiйснення його державної
реєстрацiї. Визначення дати набрання чинностi рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства.
Вирiшили:
1. У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про внесення
змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй
емiтентами цiнних паперiв" № 2210-19 вiд 16.11.2017 року, внести вiдповiднi змiни до Статуту Товариства
шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити його.
2. Уповноважити Генерального директора Мазепу Нiну Миколаївну пiдписати вiд iменi Товариства Статут
у новiй редакцiї.
3. Доручити Генеральному директору Мазепi Нiнi Миколаївнi здiйснити всi необхiднi дiї щодо державної
реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї з правом передоручення.
4. Змiни до Статуту Товариства набувають чинностi: для загальних зборiв акцiонерiв та органiв
Товариства - з моменту прийняття такого рiшення (з моменту складення протоколу про пiдсумки
голосування), для третiх осiб - з дня державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї.
По питанню №11 порядку денного: Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової
ради Товариства.
Вирiшили:
Припинити повноваження Наглядової ради у складi:
Голова Наглядової ради Цимбал Галина Дмитрiвна (представник акцiонера КАПКОЛ ХОЛДIНГС ЛТД
(CAPCOL HOLDINGS LTD).
Член Наглядової Ради Гота Наталiя Олексiївна (представник акцiонера КАПКОЛ ХОЛДIНГС ЛТД
(CAPCOL HOLDINGS LTD).
По питанню №12 порядку денного: Обрання членiв Наглядової ради.
Вирiшили: Обрати до складу Наглядової ради Товариства термiном на три роки за пропозицiєю акцiонерiв
наступних осiб: Шибанов Вiктор Миколайович (представник акцiонера КАПКОЛ ХОЛДIНГС ЛТД
(CAPCOL HOLDINGS LTD), Цимбал Галина Дмитрiвна (представник акцiонера КАПКОЛ ХОЛДIНГС
ЛТД (CAPCOL HOLDINGS LTD), Гота Наталiя Олексiївна (представник акцiонера КАПКОЛ ХОЛДIНГС
ЛТД (CAPCOL HOLDINGS LTD).
По питанню №13 порядку денного: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
Вирiшили: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити щомiсячну винагороду членам
Наглядової ради в розмiр вiдповiдно до затверджених умов цивiльно-правових договорiв, трудових
договорiв (контрактiв). Уповноважити виконавчий орган Товариства пiдписати вiд iменi Товариства
договори з членами Наглядової ради на перiод їх обрання.
По питанню №14 порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз
зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Вирiшили: Попередньо, термiном на один рiк, до 26 квiтня 2020 року, надати згоду на вчинення значних

правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартiсть яких не може перевищувати
20-ти кратну вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Характер
значних правочинiв: будь-якi договори, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства та спрямованi на досягнення
мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у
створеннi/участi iнших суб'єктiв господарювання, з подальшим прийняттям вiдповiдних рiшень органами
Товариства в межах їх компетенцiї, купiвля-продаж нерухомого та рухомого майна, участь у
спiльнiй/iнвестицiйнiй дiяльностi у вiдповiдностi до чинного законодавства, по будiвництву, банкiвського
вкладу, iнвестицiйнi, кредитнi, страхування, iпотеки, iншi договори, якi своєю економiчною сутнiстю є
кредитними, позики, про надання або отримання фiнансової допомоги, iншi договори, в тому числi i тi, що
потребують застави нерухомого та iншого майна Товариства.
Пропозицiї щодо розгляду питань порядку денного надходили вiд наглядової ради.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Ні
X
X

X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
д/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Так

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Зміна типу товариства

Ні
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10
і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити) д/н

д/н

Так
X

Ні
X
X

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Річні загальні

збори акціонерів відбулися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачергові загальні збори акціонерів не проводились

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
1
2
0

кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інші (запишіть)
Комітети в складі Наглядової ради не створено

Так

Ні
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Комітети в складі Наглядової ради не створено
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
Комітети в складі Наглядової ради не створено
Персональний склад наглядової ради
Незалежний член
Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Так*
Ні*
Гота Наталiя Олексiївна
Член Наглядової ради
X
Цимбал Галина Дмитрiвна
Голова Наглядової ради
X
Шибанов Вiктор Миколайович
Член Наглядової ради
X
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) д/н
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/н
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
За звітний рік, товариством проведено 16 засідань Наглядової ради, на яких розглядались питання:
- затвердження типових форм договорів найму (оренди) нежитлових приміщень;
- обрання і затвердження голови Наглядової ради Товариства;
-передача обєктів теплопостачання та інженерними мережами до комунальної власності територіальної громади
м.Києва;
- внесення змін до штатного розкладу товариства;
- узгодження організаційної структури Товариства .

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/н

Так
X

Ні
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу

Генеральний директор Мазепа Нiна Миколаївна

Опис

Функціональні обов'язки
Генеральний директор Товариства має
право:
1) без довіреності та будь-яких інших
додаткових повноважень представляти
інтереси Товариства та вчиняти від його
імені юридичні та фактичні дії як на
території України так і за її межами;
2) розпоряджатися коштами та майном
Товариства в межах, визначених цим
Статутом, рішенням загальних зборів та
наглядової ради;
3) відкривати та закривати рахунки у
банківських установах;
4) підписувати (видавати) довіреності, в
тому числі з правом передоручення,
підписувати (укладати) будь-які договори
(контракти, угоди, правочини), в тому числі
поставки, оренди, застави (іпотечні
договори), підряду, купівлі-продажу,
кредитні договори та інші, та підписувати
інші документи від імені Товариства,
рішення про укладання (видачу) яких
прийнято уповноваженим органом
Товариства в межах його компетенції
відповідно до положень цього Статуту;
5) наймати та звільняти працівників
Товариства, вживати до них заходи
заохочення та накладати стягнення
відповідно до чинного законодавства
України, та внутрішніх документів
Товариства;
6) в межах своєї компетенції видавати
накази і давати вказівки, обов'язкові для
виконання всіма працівниками Товариства;
7) укладати та підписувати від імені
Товариства колективний договір, зміни та
доповнення до нього;
8) здійснювати інші функції та виконувати
інші дії, які необхідні для забезпечення
нормальної роботи Товариства, згідно з
чинним законодавством.
Наглядовою радою Товариства (Протокол
№21 вiд 27.09.2018р.) обрано генерального
директора Мазепу Нiну Миколаївну з
02.10.2018р. Рiшення прийнято на пiдставi
пропозицiй Наглядової ради у зв'язку з
оптимiзацiєю дiяльностi виконавчого
органу. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу:
безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця

особа протягом останнiх п'яти рокiв:
начальник юридичного вiддiлу, перший
заступник генерального директора ПрАТ
"Трест "Київмiськбуд-2".

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Додаткова інформація про Наглядову раду:
Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при
прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань
для вирішення питань, які відносятся до компетенції Наглядової ради.
Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:
- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада
спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової
особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність
підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом вцілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні
рішення було ухвалено.
Додаткова інформація про Виконавчий орган:
- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них
рішень:Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
- Результати роботи виконавчого органу: задовільно.
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила
зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство
продовжує свою діяльність.
Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:
- діяльності виконавчого органу: задовільно.
- компетентності та ефективності виконавчого органу: задовільно.

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) Ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Не належить до
компетенції
жодного органу
Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
Інформація
комісії з цінних
Документи
Інформація
Копії
розміщуєтьс
паперів та
надаються для
розповсюд
документів я на власній
фондового ринку
Інформація про діяльність
ознайомлення
жується на
надаються
інтернет
про ринок цінних
акціонерного товариства
безпосередньо
загальних
паперів або через
на запит
cторінці
в акціонерному
зборах
особу, яка
акціонера акціонерного
товаристві
провадить
товариства
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Так
Так
Так
Так
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
Ні
Так
Так
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Так
Ні
Так
Так
Так

акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?
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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше (зазначити) д/н

Ні
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) д/н

Так

Ні
X
X
X
X
X

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

Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
Повне найменування юридичної особи формувань (для юридичної особи
Розмір частки
власника (власників) або прізвище, ім'я, по
- резидента), код/номер з
акціонера (власника)
№ з/п
батькові (за наявності) фізичної особи - власника торговельного, банківського чи
(у відсотках до
(власників) значного пакета акцій
судового реєстру, реєстраційного статутного капіталу)
посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)
1
2
3
4
КАПКОЛ ХОЛДIНГС ЛТД (CAPCOL HOLDINGS
НЕ206028
1
80.8754637
LTD)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
40075925
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
2
7.4932227
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"АВАНПОСТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю "УК34045772
3
9.4520831
ІНВЕСТ"

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
Загальна кількість
акцій

Кількість акцій з
обмеженнями

1

2

221160030

4522735

Підстава виникнення обмеження
3
Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних
положень Закону України "Про депозитарну
систему України" та Листа Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
№08/03/18049/НК від 30.09.2014 року

Дата
виникнення
обмеження
4

12.10.2013

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
Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено що Генеральний
директор товариства обирається Наглядовою радою, Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів
Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента
Голова та члени наглядової ради:
1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою
бiльшiстю голосів вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати
голову наглядової ради.
2. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює
iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду.
3. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один
iз членiв наглядової ради за її рiшенням.
Генеральний директор:
Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Генеральний директор товариства, вправi
без довiреностi дiяти вiд iменi акцiонерного товариства, в тому числі:
- представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, виконувати повноваження розпорядника
рахунком у цiнних паперах товариства вiд iменi емiтента цiнних паперiв, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. В межах своєї компетенцiї Генеральний
директор товариства дiє на принципах єдиноначальностi. По всiх питання дiяльностi товариства, що не вiднесенi
цим статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
- Генеральний директор товариства приймає рiшення одноосiбно.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної у
ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Приватного акціонерного товариства
«ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»
код за ЄДРПОУ 04012661
за 2019 рік

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»

2020 р.

ЗВІТ
З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної у
ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Приватного акціонерного товариства
«ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»
за 2019 рік

Акціонерам та керівництву
Приватного акціонерного товариства
«ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»
Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі – Комісія)
Інформація про предмет завдання
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності інформації,
наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» (далі – Товариство) за рік, що
закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:
-

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента;
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента;
опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
опис повноважень посадових осіб емітента.

Застосовні критерії
Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:
o Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV (із
змінами і доповненнями);

o Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI (із змінами і
доповненнями).
Конкретна мета
Оскільки застосовні критерії визначені у частині 3 статті 401 «Звіт керівництва» Закон України
«Про цінні папери та фондовий ринок» розроблені Комісією з регуляторними цілями,
попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.
Відносна відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання
інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку
систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того,
щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відносна відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, а також
перевірка інформації Звіту про корпоративне управління, наведеної відповідно до вимог пунктів
1-4 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту
завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт
вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для
отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений
підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до інформації
Товариства про корпоративне управління за відповідними критеріями.
Ми отримали розуміння інформації про предмет та інших обставин завдання, в мірі, достатній
для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета
завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на
оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.
Отримуючи розуміння інформації з предмета завдання та інших обставин завдання ми також
отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання
доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними
до завдання.
На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення
інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики
та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.
Застосовні вимоги контролю якості
Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з контролю якості 1 та
відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану
політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних
вимог законодавчих та нормативних актів.
Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог
Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики
професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для
бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності,
об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та
професійної поведінки.
Перегляд виконаної роботи
Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Нами здійснена перевірка відповідності інформації, наведеної у Звіті про корпоративне
управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством,
відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена
шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації
отриманої аудиторами із різних джерел.
В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:
- статут Товариства;
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2019 році;
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2019 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2019 року;
- відповіді на запити від практикуючого фахівця;
- письмові запевнення від Товариства;
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань
usr.minjust.gov.ua;
сторінка
Товариства,
в
мережі
інтернет:
trest@kgs2.kiev.ua.

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації,
наведеної у звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються
складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю Товариства.
Висновок
На нашу думку, інформація, яка наведена у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» за 2019 рік підготовлена
правильно в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування юридичної особи
відповідно до установчих документів
Код ЄДРПОУ
Реєстраційні дані

Місцезнаходження

Фактичне місце розташування
Юридична особа діє на підставі:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Міла-аудит»
23504528

Оболонська районна у місті Києві державна
адміністрація від 20.09.1995р.
04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.

04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корпус 2,
кв.43.
• Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності (розділ суб’єкти аудиторської діяльності),
згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
• Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності (розділ суб’єкти аудиторської діяльності, які
мають право проводити обов’язків аудит фінансової
звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати
України;
• Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності (розділ суб’єкти аудиторської діяльності, які
мають право проводити аудит фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес), згідно
з рішенням Аудиторської Палати України;
• Свідоцтва про відповідність системи контролю
якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати

України №349/4 від 28.09.2017р.;
• Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів, виданого
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, серія та
номер Свідоцтва: П 000370 від 18.03.2016 р., термін дії
свідоцтва продовжено до 28.01.2021 р.
(044) 537-76-53, 537-76-52,
Телефон та електронна адреса
E-mail: af.milaaudit@gmail.com
Повне ім’я аудиторів із завдання з – Щеглюк Світлана Юріївна сертифікат №007145,
надання впевненості
виданий рішенням Аудиторської палати України
№287/2 від 26 грудня 2013 року
– Гавриловський Олександр Степанович, сертифікат
№006161, серія «А», виданий рішенням Аудиторської
палати України №171/3 від 19 січня 2007 року

Аудитор

____________________С.Ю.Щеглюк

(Сертифікат аудитора №007145 від 26.12.2013 р.
виданий рішенням АПУ №287/2 від 26 грудня 2013 р)

Директор аудиторської фірми
ТОВ «Аудиторська фірма
«Міла-аудит»

__________________Л.М. Гавриловська

(Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995 р.,
виданий рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43
25 березня 2020 р.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
КАПКОЛ ХОЛДIНГС ЛТД (CAPCOL
HOLDINGS LTD)
АТ "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"АВАНПОСТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "УК-ІНВЕСТ"

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

Кількість за видами акцій

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

НЕ206028

КІПР 2406 . Нiкосiя Зiнонос Кiтiеос,
9, оф.3

привілейовані
іменні

178864200

80.875463798771

178864200

0

40075925

03151 м. Київ . м.Київ ВУЛИЦЯ
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ,
будинок 1

16572025

7.493227867621

16572025

0

34045772

03151 м. Київ . м.Київ ВУЛИЦЯ
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 26-А

20904230

9.452083181577

20904230

0

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього 216340455

97.820774847969

Кількість за видами акцій
прості іменні

привілейовані
іменні

216340455

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість
(грн)

1

2

3

Акції прості іменні

221160030

0.05

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру

4

5

Кожною простою акцією Товариства
її власнику - акціонеру надається
однакова сукупність прав,
включаючи права на:
1) участь в управлінні Товариством;
2) отримання дивідендів; 3)
отримання у разі ліквідації
Товариства частини його майна або
вартості частини майна Товариства;
4) отримання інформації про
господарську діяльність Товариства;
5) інші права встановлені Статутом
та законом.
Одна проста акція товариства надає
акціонеру один голос для вирішення
кожного питання на загальних
Публічна пропозиція відсутня, допуску
зборах.
до торгів на біржі немає
дотримуватися статуту, інших
внутрішніх документів Товариства;
виконувати рішення загальних
зборів, інших органів Товариства;
виконувати свої зобов'язання перед
Товариством, у тому числі пов'язані
з майновою участю;
оплачувати акції у розмірі, в порядку
та засобами, що передбачені
статутом Товариства;
не розголошувати комерційну
таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність
Товариства;
утримуватися від, дій які можуть
спричинити шкоду Товариству;

повідомляти Товариство, зберігача
(депозитарну установу) про зміни в
анкетних данних, реквізитів (для
юридичних осіб), місця проживання,
місцезнаходження (для юридичних
осіб);
нести інші обов'язки, встановлені
чинним законодавством України.
Примітки

Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

30.04.2010

33/10/1/10

Опис

Центральний
територіальний
департамент
Національної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер
4

5

6

UA4000068803

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Бездокументарнi
iменнi

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.05

221160030

11058001.50

100.000000000
000

В обiгу на органiзованому та неорганiзованому ринку акцiї ПрАТ "Трест"Київмiськбуд-2" не були. До лiстингу будь-якої бiржi акцiї не були включенi. На кінець
звітного періоду акціїї товариства не обмежені в обігу.

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

1

2

3

30.04.2010
Опис

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій
(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими обмежено
(шт.)

4

5

6

7

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими за
результатами
обмеження таких
прав передано іншій
особі (шт.)
8

33/10/1/10
UA4000068803
221160030
11058001.50
216637295
4522735
0
У емітента існують неголосуючі акції відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )
Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення
- будівлі та споруди

- машини та обладнання

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
62515.000
66351.400

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
62515.000
66351.400

61833.000

65588.400

0.000

0.000

61833.000

65588.400

645.000

754.000

0.000

0.000

645.000

754.000

10.000

0.000

0.000

0.000

10.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

27.000

9.000

0.000

0.000

27.000

9.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

62515.000

66351.400

0.000

0.000

62515.000

66351.400

- транспортні засоби
- земельні ділянки
- інші

2. Невиробничого призначення
- будівлі та споруди

- машини та обладнання
- транспортні засоби
- земельні ділянки

- інестиційна нерухомість
- інші

Усього

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Пояснення : будівлі та споруди Знос 66351.4, ступінь використання 99,3%
машини та обладнання Знос 2120, ступінь використання 100%
транспортні засоби Знос 433, ступінь використання 100%
інші Знос 288, ступінь використання 100%
Основні засоби використовуються підприємством з моменту його створення.
Первісна вартість основних засобів відповідає 1011 ряд. Балансу за звітний період.
Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає в межах
попереднього періоду, ступінь використання - 99,3%.
Обмеження на використання основних засобів відсутні.
Протягом звітного періоду не було суттєві зміни у вартості основних засобів.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

3090.7

2983.8

11058

11058

11058
11058
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
Опис
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого
Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих
активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими
особами
Розрахункова вартість чистих активів(3090.700 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(11058.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
26.000
Х
Х

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
13442.00
Х
Кредити банку
17.10.2013
13442.00
16.10.2023
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
Х
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
878.40
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
54439.80
Х
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
68760.20
Х
Х
Опис Данi бухгалтерського облiку зобов'язань вiдповiдають даним фiнансової звiтностi та становлять:
Довгостроковi кредити банкiв: 13442 тис.грн.
Поточнi зобов'язання:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2611.1 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом - 878.4 тис.грн.
- зi страхування - 0 тис.грн.
- з оплати працi - 12.9 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 51815.8 тис.грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
24381627
03150 м. Київ Печерський м.Київ вул. Червоноармійська, 65
АЕ 263371
НКЦПФР
24.09.2013
(044)289-10-70, 289-34-78
(044)289-10-70, 289-34-78
Депозитарна діяльність депозитарної установи
У звітному періоді підприємство продовжує здійснювати діяльність
відповідно до ліцензії згідно договору.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший

30370711
04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Рішення № 2092
НКЦПФР
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 591-04-00
Депозитарна діяльність центрального депозитарію
З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00002/ARM
НКЦПФР
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Подання звітності до НКЦПФР
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00001/APA
НКЦПФР
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку
Оприлюднення регульованої інформації
"Аудиторська фірма "Міла-аудит" у формі Товариства з обмеженою
відповідальністю
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23504528
04210 м. Київ . м. Київ пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.
1037
Аудиторська Палата України

документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

26.01.2006
(044) 537-76-53
(044) 537-76-52
Аудитор
Надання висновку щодо фінансової звітності а також звіту керівництва

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Трест "Київміськбуд-2"
Територія м. Київ
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне
товариство
Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І
НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
Середня кількість працівників 53
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса 03151 м. Київ м. Київ вул. Народного Ополчення, 26-А (044) 24902-14

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

1
І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом І
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за :

Код
рядка
2

Коди
01
01
04012661
8038900000
111

за КВЕД

41.20

1. Баланс на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1-м
Код за ДКУД
Актив

2020

1801006

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

266.0
62518.6
82211.2
( 19692.6 )
---62784.6

-66351.4
89433.4
( 23082.0 )
---66351.4

1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

1315.5
--1498.0
293.1
293.1
3119.0
-77.9
732.0
-7035.5

713.1
--1717.0
153.0
134.6
993.2
-48.3
761.8
1113.1
5499.5

1200

--

--

1300

69820.1

71850.9

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400
1410
1415
1420
1425
1495

11058.0
--( 8074.2 )
( -- )
2983.8

11058.0
--( 7967.3 )
( -- )
3090.7

1595

--

--

1600
1610

12842.0
--

13442.0
--

довгостроковими зобов'язаннями
за товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу та групами вибуття
Баланс

1615
1620
1621
1625
1630
1665
1690
1695

3296.0
589.0
-48.0
273.0
-49788.3
66836.3

2611.1
878.4
--12.9
-51815.8
68760.2

1700

--

--

1900

69820.1

71850.9

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2019 рік

Форма N 2-м
1801007

Код за ДКУД
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)
Інші операційні витрати
Інші витрати
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )

Код рядка

За звітний
період

2
2000
2120
2240
2280
2050
2180
2270
2285
2290
2300
2350

3
44186.4
2395.9
-46582.3
( 23647.8 )
( 10210.2 )
( 12368.9 )
( 46226.9 )
355.4
( 248.5 )
106.9

За аналогічний
період
попереднього
року
4
32899.0
2806.0
2.0
35707.0
( 19902.0 )
( 9368.0 )
( 6821.0 )
( 36091.0 )
-384.0
( -- )
-384.0

д/н
Генеральний директор

________________

Мазепа Нiна Миколаївна

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Божкова Валентина Григорiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвництво Приватного акціонерного товариства "ТРЕСТ "КИЇВМІСЬКБУД-2" вiд iменi осiб, що здiйснюють
управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам
вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються
згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i
юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про
те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення
господарської дiяльностi i стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках
консолiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй
господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Генеральний директор Мазепа Н.М..

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
Дата
інформаційній базі даних
виникнення
Національної комісії з
події
цінних паперів та фондового
ринку або через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення регульованої
інформації від імені
учасників фондового ринку
1
2
22.03.2019
22.03.2019
26.04.2019
02.05.2019
26.04.2019

02.05.2019

02.05.2019
02.12.2019

02.05.2019
02.12.2019

Вид інформації

3
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

