
 Титульний аркуш 
 24.04.2019 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 

   №20 
(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) 

 Голова  правління Григорович О.І. 

 (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 
 за   2018   рік  
 I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   
 "БУДТРАНС" 

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 03481328 
4. Місцезнаходження пров. Карельський, 5, м.Київ, 02094 

5. Міжміський код, телефон та факс 0443792960, 0443792963 
6. Адреса електронної пошти budtrans_kyiv@emitent.net.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента,  рішення наглядової ради емітента, 19.04.2019, 4 
яким затверджено річну інформацію, або дата та  
рішення загальних зборів акціонерів, яким  
затверджено річну інформацію емітента (за  
наявності) 

8. Найменування, ідентифікаційний код Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури  
 юридичної особи, країна реєстрації  фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,  
юридичної особи та номер свідоцтва  DR/00001/APA 
про включення до Реєстру осіб,  
уповноважених надавати інформаційні  
послуги на фондовому ринку, особи,  
яка здійснює оприлюднення  
регульованої інформації від імені  
учасника фондового ринку 

 ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
Повідомлення розміщено на    http://bud-trans.kiev.ua/richnij-zvit-2018-roku/ 

власному веб-сайті учасника  
фондового ринку 24.04.2019 
 (адреса сторінки) (дата) 

  

 



 Зміст 
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. 

8. Штрафні санкції емітента. 

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників  
емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): 

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). X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

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

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

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

4) звіт про корпоративне управління: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

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

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

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; 

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,  X 
типу та/або класу належних їм акцій. 

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  X 
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 

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  

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  X 
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  

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

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

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

29. Річна фінансова звітність. X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності  X 
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  X 
протягом звітного періоду. 

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.(до звіту) X 

      Регулярна річна інформація  за 2018 рік емітента, який є приватним акціонерним товариством, а раніше  
був відкритим акціонерним товариством, яким було здійснено відкрите розміщення акцій, має склад форм у  
відповідності до вимог пункту 5  глави 4  розділу ІІ  "Положення про розкриття інформації емітентами  
цінних паперів", затв.  Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р. (зі змінами і доп.).  
      Окремі форми звітності, передбачені цим Положенням,  відсутні з наступних підстав:  

До п. 2 - Емітент не має ліцензій.  

До п. 3 - Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.  

До п. 4 - Емітент не має посади корпоративного секретаря.  

До п. 5 - Рейтингові оцінки емітента не проводились.  

До п. 6 – Філій або інших відокремлених структурних підрозділів немає.  

До п. 7. Судових справ емітента немає.  

До п. 8. Штрафних  санкцій емітента немає. 

До п. 10, підп.2) абз.3. Будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в  
разі їх звільнення, відсутні.  

До п. 11, підп.4) абз.9.Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних  
зборах емітента відсутні. 

До п. 13. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає  
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не було. 

До п. 14. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за  
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було. 

До п. 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, відсутня, тому що таких фінансових інструментів немає. 

До п.17, підп. 2). Облігації емітента  відсутні.  

До п.17, підп. 3). Інші цінні папери, випущені емітентом, відсутні. 

До п.17, підп. 4). Похідні цінні папери емітента відсутні; 

До п.17, підп. 5). Забезпечення випуску боргових цінних паперів немає, оскільки немає боргових цінних паперів 

емітента. 

До п.17, підп. 6). Придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не було. 
До п.18. Звіт про стан об'єкта нерухомості  відсутній, оскільки  емісі цільових облігацій емітента, забезпечених об'єктами 

нерухомості, не було. 

 До п.19. Няявності  у власності працівників емітента  інших цінних паперів емітента (крім акцій) немає, оскільки 

емітентом не розміщені інші цінні папери, ніж акції.   
До п. 21. 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 емітента, 

відсутні.  

До п. 23. Виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами емітента не було. 
До п. 24, підп. 4) та 5). - Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, оскільки види дільності підприємства не відносяться 

до переробної, добувної промисловості або до виробництва та розподілу електроенергії, газу, води  і дохід (виручка від 

реалізації продукції) за звітний період менша 5 млн. грн.  

 



До п. 26. Вчинення значних правочинів протягом звітного періоду не було. 

До п. 27. Вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, протягом звітного періоду не було. 

До п. 28. Інформації про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та  
обставини, існування яких створює заінтересованість, немає. 
До п. 31. Емітент не є поручителем (страховиком /гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних  

паперів.  
До п. 33. Інформація  у емітента про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами, відсутня.  

До п. 34. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над 

емітентом, відсутні. 
До пп. 36-46. Іпотечних цінних паперів емітента не існує.  

 

       В окремих формах звітності  не заповнені окремі поля з наступних підстав:  
      "Інформація про зобов'язання емітента" - не заповнено дати виникнення  і інші дані  про  
окремі види зобов'язань у зв'язку з їх відсутністю у емітента  (див. розділ "Опис" цієї форми). 
      
       Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості  

автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі, відсутній.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   "БУДТРАНС" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну  А01 №311423 
реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

3. Дата проведення державної реєстрації 13.11.1998 
4. Територія (область) м. Київ 
5. Статутний капітал (грн)      527300,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що  0 
належать державі 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного  0 
капіталу, що передано до статутного  
капіталу державного (національного)  
акціонерного товариства та/або холдингової  

8. Середня кількість працівників (осіб)    11 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 Найменування виду діяльності Код за КВЕД 
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого  68.20 
майна 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20 

Інші будівельно-монтажні роботи 43.29 

10. Банки, що обслуговують емітента: 
 1) найменування банку (філії, відділення  ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ  
 банку), який обслуговує емітента за  УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО  
 поточним рахунком у національній валюті ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ  

                                                                                    «ПРИВАТБАНК»    

 2) МФО банку 321842 
 3) поточний рахунок 26009053032754 
 4) найменування банку (філії, відділення  ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ  
 банку), який обслуговує емітента за  УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО  
 поточним рахунком у іноземній валюті ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ  

                                                                              «ПРИВАТБАНК»    

 5) МФО банку 321842 
 6) поточний рахунок д/н 
 

18. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
         Органiзацiйна структура емітента включає апарат управління, виробничий підрозділ, службу  

сторожової охорони, підрозділ технічного персоналу. Дочірніх підприємств, філій, представництв  

та інших відокремлених структурних підрозділів немає.        

Інформація про чисельність працівників 
        Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 11 
        Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0 
        Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0 
Фонд оплати праці: 1437,2 тис.грн у 2018 році. Порівняно з 2017 роком фонд оплати праці  збільшився  на 

1127,2  тис. грн. у зв’язку зі збільшенням  заробітної плати та зміною складу персоналу. Кадрова програма 

емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам.  
 



Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств 
         Належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств немає. 

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,  
підприємствами, установами 

         Спільної  діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами немає. 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб 
          Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило. 

Опис обраної облікової політики 
         Бухгалтерський облiк господарських операцiй ведеться згiдно з П(С)БО, затв. Наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України вiд 31.03.99, зi змiнами i доповненнями.  Основнi засоби вiдображаються за фактичними 

витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження, виготовлення, з урахуванням обов'язкових 

дооцiнок, якi були проведенi за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 

1992 року. Iндексацiя балансової вартостi основних засобiв проводилась прямолiнiйно за єдиними 

державними нормами з 01.01.1997 року. Амортизацiя нараховується методом зменшення залишку, шляхом 

використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду. 

Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається з урахуванням їх ефективного використання. 

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент 
        Основними видами послуг є:  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 
41.20  Будівництво житлових і нежитлових будівель; 
43.29  Інші будівельно-монтажні роботи. 
       Основним видом  послуг, за рахунок продажу яких емітент  отримав 10 або більше  
відсотків доходу за звітний 2018 рік,  є надання в оренду власного нерухомого майна 
        Чистий дохід (виручка від реалізації робіт, послуг)  емітента   за 2018 рік становить 4075,2 тис.грн. 

Експортних операцій емітента у звітному році не було. Залежності від сезонних змін немає  Основними  

клієнтами емітента є юридичні особи.  Перспективним є  надання послуг оренди нерухомого майна. 
 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років 

     Придбання або відчуження активів за останні 5 років  було, а саме: у 2017 році  збільшено вартість 

основних засоби на суму 2186,1 тис. грн. за первісною вартістю, зокрема,  за рахунок придбання 

транспортних засобів, котла твердопаливного. У 2018 році суттєвого  придбання або відчуження активів не 

було.  Підприємство не планує значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю. 

Інформація про основні засоби емітента 
         На кінець 2018 року первісна вартість основних  засобів склала 4051,7 тис. грн., знос 2984,2 тис. грн., 

залишкова вартість 1067,5 тис. грн. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням емітента. Планів 

капітального будівництва, удосконалення  основних засобів та їх реалізації у звітному році не було. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента 
       Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емітента:  недостатність матеріально-технічної бази;          

зношеність  основних засобів; відсутність довіри з боку інвесторів, їх обережне ставлення  до вкладення 

коштів;  політико-економічна систуація в країні. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента 
        Для фiнансування своєї дiяльностi емітент використовує  власнi кошти. 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) 
      Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік 
      Передбачається розширення сфери надання послуг оренди нерухомого майна. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок 
      Емітент  не має  можливості фінансувати дослідження та розробки. 

Інша інформація 
      Фінансовий стан товариства за результатами виробничо-господарської діяльності за  
останні три роки, в тому числі і за  звітний, 2018 рік,  є задовільним і дозволяє продовжувати  
виробничо-господарську діяльність. 

 



 

 
IV. Інформація про органи управління 
 Орган управління Структура Персональний склад 

 

Загальні збори акціонерів     Вищий орган                                             Акціонери та //або їх уповноважені представники  

 

Наглядова рада                Три члени Наглядової ради, в тому числі    Голова  Наглядової ради  

                                           Голова Наглядової ради. Григорович  Лариса Володимирна; 
                                              Член Наглядової ради Зуєвич Марія  
 Василівна; 
 Член Наглядової ради Григорович   
 Володимир Олександрович. 

 
Правління Три члени правління, в тому числі  Голова правління Григорович Олександр  
 Голова правління Іванович; 
 Заст. Голови правління,  головний бухгалтер  

                                                                                                                     Бондаренко Марина  Володимирівна; 
 член правління Довгасенко Костянтин  
 Васильович. 

  
Ревізор Ревізор Ревізор Білошапка Тетяна Василівна. 
  
 
 
V. Інформація про посадових осіб емітента 
 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) посада*: Голова Правління 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Григорович Олександр Іванович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 

3) ідентифікаційний код юридичної  
особи: 

4) рік народження**: 1967 
5) освіта**: Вища 

6) стаж роботи (років)**: 26 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України”, 37243279, В. о.  Голови правління ПАТ  
 „Державна продовольчо-зернова корпорація України” 

8) дата набуття повноважень та  08.12.2017  На 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 

9) опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з вирішенням усіх питань діяльності товариства,  
крім тих, вирішення яких відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової  
ради. Скликає і проводить засідання Правління товариства, забезпечує виконання ним статутних  
обов'язків. Розмір виплаченої винагороди за перебування  на посаді  Голови Правління згідно  
штатного розкладу. Змін у персональному  складі щодо посадової особи у звітному році не було..  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Загальний стаж  роботи 26 років.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: радник Міністра,  
директор Департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського  



машинобудування Міністерства аграрної політики та продовольства України, радник ПАТ  
„Миронівське ХПП”, заступник Голови правління,  виконуючий обов’язки  Голови правління ПАТ  
„Державна продовольчо-зернова корпорація України”, Голова правління ПрАТ "БУДТРАНС".   
Посадова особа одночасно  не  займає посад на будь-яких інших підприємствах.  

-------------------- 
         . 
1) посада*: Член Правління 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Довгасенко Костянтин Васильович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 

3) ідентифікаційний код юридичної  
особи: 

4) рік народження**: 1981 
5) освіта**: Вища 

6) стаж роботи (років)**: 23 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ПрАТ "БУДТРАНС", 03481328, член Правління ПрАТ "БУДТРАНС" 

8) дата набуття повноважень та  08.12.2017  На 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 

9) опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Правління товариства. Розмір  
виплаченої винагороди за перебування на посаді члена Правління згідно штатного розкладу. Змін у  
персональному складі щодо посадової особи у 2018 році не було). Непогашеної судимості за  
корисливі та посадові злочини не має.  
Загальний стаж  роботи 23 роки.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: помічник адвоката  
ФОП Панчук Юрій Павлович, Приватний підприємець Довгасенко К.В., член Правління ПрАТ  
"БУДТРАНС", Генеральний директогр ТОВ "Автоцентр".   Посадова особа  не займає посад  на  
інших підприємствах. 

-------------------- 
1) посада*: Заст. Голови правління, головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Бондаренко Марина Володимирівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 

3) ідентифікаційний код юридичної  
особи: 

4) рік народження**: 1967 
5) освіта**: Вища 

6) стаж роботи (років)**: 26 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ПрАТ "БУДТРАНС", 03481328, т.в.о. Голови Правління ,головний бухгалтер ПрАТ "БУДТРАНС" 

8) дата набуття повноважень та  08.12.2017  На 3 роки 



термін, на який обрано (призначено): 

9) опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Правління товариства. Є  
заступником Голови Правління ПрАТ "БУДТРАНС".  Одночасно з 03.09.2012 року виконує  
обов'язки головного бухгалтера ПрАТ "БУДТРАНС".  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з  
організацією системи бухгалтерського обліку товариства.  Винагорода за перебування на посаді  
члена Правління  та головного бухгалтера згідно штатного розкладу.  
Змін у персональному складі щодо посадової особи у 2018 році  не було. Непогашеної судимості за  
корисливі та посадові злочини не має.  
Загальний стаж роботи 26 років.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:  головний бухгалтер  
ПрАТ "БУДТРАНС", т.в.о. Голови Правління ПрАТ "БУДТРАНС", член Правління, заступник  
Голови правління ПрАТ "БУДТРАНС".  Посадова особа  не займає  посад на інших підприємствах. 

-------------------- 
1) посада*: Ревізор акціонерного товариства 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Білошапка Тетяна Василівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 

3) ідентифікаційний код юридичної  
особи: 

4) рік народження**: 1979 
5) освіта**: Вища 

6) стаж роботи (років)**: 17 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ТОВ "Автоцентр", 31174100, ТОВ "Автоцентр",  бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та  24.04.2014  На 5 років 
термін, на який обрано (призначено): 

9) опис:  Мала  повноваження і обов'язки, пов'язані з роботою Ревізора товариства. Винагорода за  
перебування на посаді  Ревізора ні в грошовій, ні в натуральній формах не виплачувалась. Змін у  
персональному складі щодо посадової особи у 2018 році  не було.  Непогашеної судимості за  
корисливі та посадові злочини немає.  
Загальний стаж роботи 17 років.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років::  Бухгалтер ТОВ  
"Автоцентр" (м. Київ), Ревізор ПрАТ "БУДТРАНС", бухгалтер ТОВ  "Карсервіс100".  
Посадова особа одночасно займає посаду бухгалтера  в ТОВ  "Карсервіс100" (02094,  м. Київ,   
пров.Карельський, 5). 

-------------------- 
1) посада*: Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Григорович Лариса Володимирівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 

3) ідентифікаційний код юридичної  
особи: 



4) рік народження**: 1969 
5) освіта**: Вища 

6) стаж роботи (років)**: 27 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ПрАТ "БУДТРАНС", 03481328, Голова Наглядової ради  ПрАТ "БУДТРАНС" 

8) дата набуття повноважень та  24.04.2018  На 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 

9) опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з організацією роботи Наглядової ради  
товариства. Винагорода за перебування на посаді Голови Наглядової ради  ні в грошовій, ні в  
натуральній формах  не виплачувалась. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у 2018 
 році  були, а саме:обрано до складу Наглядової ради ПрАТ "БУДТРАНС" на новий строк  
(Протокол загальних зборів акціонерів №1/2018 від 24.04.2018 .В цей же день за рішенням   
Наглядової ради  Григорович Ларису Володимирівну обрано  Головою Наглядової Ради ПрАТ  
„БУДТРАНС”.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Загальний стаж  роботи 27років. 
 Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: зам. Генерального  
директора ТОВ "Автоцентр", Голова Наглядової ради ПрАТ "БУДТРАНС", директор ТОВ  
"АГОРА СЕРВІС".  Посадова особа одночасно обіймає посаду директора ТОВ "АГОРА  
СЕРВІС"( 02094, м.Київ, про.в . Карельський, 5).  
Голова Наглядової ради є акціонером товариства. 

-------------------- 
1) посада*: Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Григорович Володимир Олександрович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 

3) ідентифікаційний код юридичної  
особи: 

4) рік народження**: 1997 
5) освіта**: Незакінчена вища 

6) стаж роботи (років)**:  3 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ТОВ "АГОРА СЕРВІС", 36791556, Заступник директора з економічних питань ТОВ "АГОРА  
 СЕРВІС" 
8) дата набуття повноважень та  24.04.2018  На 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 

9) опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Наглядової ради товариства.  
Винагорода за перебування на посаді члена Наглядової ради ні в грошовій, ні в натуральній формах  
не виплачувалась. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у 2018 році були,  а  
саме:обрано до складу Наглядової ради ПрАТ "БУДТРАНС"(Протокол загальних зборів акціонерів 
 №1/2018 від 24.04.2018 ) замість  вибувшого Гринченка І.О..  Непогашеної судимості за корисливі  
та посадові злочини не має.  
Загальний стаж  роботи 3 роки.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: заступник директора з 
 економічних питань ТОВ "АГОРА СЕРВІС", член Наглядової ради ПрАТ "БУДТРАНС".  
Посадова особа одночасно  займає посаду заступника директора з економічних питань ТОВ  
"АГОРА СЕРВІС"( 02094, м.Київ, про.в . Карельський, 5). 



Член Наглядової ради є  акціонером товариства. 

-------------------- 
1) посада*: Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Зуєвич Марія Василівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 

3) ідентифікаційний код юридичної  
особи: 

4) рік народження**: 1946 
5) освіта**: Середня технічна 

6) стаж роботи (років)**: 48 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ПрАТ "БУДТРАНС", 03481328, Член Наглядової ради  ПрАТ „БУДТРАНС" 

8) дата набуття повноважень та  24.04.2018  На 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 

9) опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Наглядової ради товариства.   
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни  
у персональному складі щодо посадової особи у  2018 році  були, а саме: обрано до складу  
Наглядової ради ПрАТ "БУДТРАНС" на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів  
№1/2018 від 24.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа  
емітента не має.  
Загальний стаж  роботи (років) - 48.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:  член Наглядової ради 

ПрАТ "БУДТРАНС". Посадова особа  не  займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
Член Наглядової ради є акціонером товариства. 

-------------------- 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником  
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями  
 Посада Прізвище, ім’я, по  Ідентифікаційний код  Кількість Від  Кількість за типами акцій 
 батькові фізичної  юридичної особи  акцій  загальної  прості  привілейо- 
 особи або повне  (шт.) кількості  іменні  
 найменування  акцій (у  вані іменні 
 юридичної особи відсотках) 

 1 2 3 4 5 6 7 
Голова Правління фізична особа 39777 75,4352 39777 0 
 Григорович Олександр  
 Іванович 

Голова Наглядової  фізична особа 2154 4,0849 2154 0 
ради Григорович Лариса  
 Володимирівна 

Член Наглядової ради фізична особа 1237 2,3459 1237 0 
 Зуєвич Марія Василівна 

Член Наглядової ради фізична особа 1058 2,0064 1058 0 
 Григорович Володимир  
 Олександрович 

 
 
 
 
 
 



 1 2 3 4 5 6 7 
Ревізор акціонерного  фізична особа 0 0 0 0 
товариства Білошапка Тетяна  
 Василівна 

Заст. Голови  фізична особа 0 0 0 0 
правління, головний  Бондаренко Марина  
бухгалтер Володимирівна 

Член Правління фізична особа 0 0 0 0 
 Довгасенко Костянтин  
 Васильович 

 Усього:  44226 83,8724 44226 0 



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

 Найменування юридичної  Ідентифікацій Місцезнаходження Відсоток акцій  
 особи засновника та/або  ний код  (часток, паїв), які  
 учасника юридичної  належать  
 особи  засновнику та/або 
 засновника   учаснику (від  
 загальної  
 та/або  кількості) 
 учасника 

Товариство з обмеженою  16400345 Бульвар Праці, 6/14, кв.1, м.Київ, 02095,  4,741 
відповідальністю  Україна 
"Будторгтранссервіс" 

 Прізвище, ім'я, по батькові  Відсоток акцій  
 фізичної особи (часток, паїв), які  
 належать  
 засновнику та/або 
  учаснику (від  
 загальної  
 кількості) 

89 фізичних осіб 95,259 

 Усього: 100 
 VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
         Приватне акціонерне товариство «Будтранс» має перспективи подальшого розвитку, перш за все,  
як орендодавець промислової та офісної нерухомості, який намагається виконати сучасні вимоги, які  
диктує ринок нерухомості  до об’єктів нерухомості такого типу.  Ринок  нерухомості такого типу в  
Україні характеризується більшим ступенем закритості інформації, ніж ринок житлової нерухомості, та  
недостатніім ступенем уваги з боку держави. Але цей ринок має велике значення для подальщого  
розвитку економіки і суспільного споживання. Тогму участь емітента у розвитку цього ринку є  досить  
перспективною. 

2. Інформація про розвиток емітента 
         Пiдприємство започатковане ще у  1994 році. Згодом було зареєстроване  як Відкрите акцiонерне  
товариство  "Будтранс".  Починаючи з  2011 року підприємство продовжує свою діяльність як Приватне  
акціонерне товариство "Будтранс" відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". 
         На початковому етапі свого існування товариство займалось в основному будівельно-монтажними 
 роботами,  будівництвом трубопроводів. Але у звязку з припиненням попиту на будівельно-монтажні  
роботи товариство зазнавало збитків та вимушене було скоротити  чисельність працівників будіельних  
спеціальностей. 
        Останніми роками на перший план вийшли послуги з оренди нерухомості.  Підприємство пропонує 
  клієнтам об’єкти нерухомості промислового та офісного призначення.  Для цього були вкладені  
відповідні кошти для ремонту і поліпшення якості обєктів нерухомості відповідно до сучасних вимог.    
        Поки що товариство залишається збитковим, але обсяги збитків мають тенденцію до зменшення. 
        Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) має таку динаміку зростання протягом  
останніх трьох років:  2016 рік – 1287,6 тис.грн.; 2017 рік –  2590,4 тис.грн., 2018 рік – 4075,2 тис.грн. 
        Останніми роками на перший план вийшли послуги з оренди нерухомості.  Підприємство пропонує 
  клієнтам об’єкти нерухомості промислового та офісного призначення.  Для цього були вкладені  
відповідні кошти для ремонту і поліпшення якості об’єктів нерухомості відповідно до сучасних вимог. 

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 



       Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом немає,  
оскільки не існує деривативів та похідних цінних паперів емітента. 

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

      Фінансових  ризиків у діяльності  емітента протягом звітного періоду і на кінець звітного періоду не  
було. Емітент не використовував операції хеджування з метою страхування фінансових ризиків. 

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

      Емітент має схільність до цінових ризиків, ризику грошових потоків Кредитного ризику та ризику  
ліквідності немає.  
      Цінові ризики залежать від двох груп факторів, які впливають на ціноутворення на ринку  
нерухомості. По-перше, це локальні (внутрішні) фактори (місце розташування, технічний стан, обємно-

планувальні характеристики, категорія приміщень тощо). По-друге, це глобальні (зовнішні) фактори, 

пов’язані з станом розвитку економіки і бізнесу в країні і, зокрема, в місті Києві 

4. Звіт про корпоративне управління: 
1) Посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
      Емітент має власний Кодекс корпоративного управління. 

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

   Емітент не застосовує Кодекси корпоративного управління фондових бірж, об'єднань юридичних осіб,  
інших Кодексів корпоративного управління, але знайомиться з ними. 
 

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад  
визначені законодавством вимоги 

      На додаток до власного Кодексу корпоративного управління по тих питаннях, які не відображені у  
вищезазначеному Кодексі,  емітент користується "Принципами корпоративного управління",  
затвердженими  Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 №  
955. 

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,  

      Емітент не відхиляється від  виконання прийнятого ним  Кодексу корпоративного управління. 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 Вид загальних зборів чергові позачергові 

 X 
Дата проведення 24.04.2018 

Кворум зборів, % 99,9977 

Опис:         Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:  
1.Обрання  Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства . 
2.Обрання   Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.  
3 Розгляд звіту Правління про результати діяльності   Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками  
розгляду цього  звіту.  
4.Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду  
цього  звіту.  
5.Звіт та затвердження висновку Ревізора  Товариства.  
6. Затвердження  річного звіту  Товариства  за 2017 рік. 
7.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності  
Товариства за  2017 рік.  
8. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надання  
повноважень Голові правління Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції і здійснення усіх дій,  
пов’язаних з його державною реєстрацією. 
9.Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства  шляхом затвердження їх  у новій редакції. 
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися 



Товариством  протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів 

та їх граничної сукупної вартості.  
11 Про  припинення  повноважень  членів Наглядової ради Товариства.  
12 Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів),  
що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання  
договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 
       Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Наглядової ради.  
       Результати розгляду питань порядку денного: Усі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні 

рішення, 
 а саме: 1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в особі Голови лічильної комісії Гаращук Т.П. 2. 

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Григорович Л.В.,  Секретарем  -  Білошапку Т.В. 3.Затвердити звіт  

Правління про результати діяльності Товариства у 2017 році та визнати роботу Правління за 2017 рік задовільною. 4. 

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради за 2017 рік задовільною. 5. 

Затвердити звіт та висновок Ревізора  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік;   визнати роботу 

Ревізора за 2017 рік задовільною.6. Затвердити  річний звіт Товариства за 2017 рік.  7.Дивіденди за результатами 2017 

року не нараховувати. 8. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції 

та надати повноваження Голові правління Григоровичу О.І. на підписання статуту  у новій редакції та здійснення усіх 

дій, пов’язаних з його державною реєстрацією (з правом передоручення).9. Внести зміни та доповнення до внутрішніх  
положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. 10. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на  
вчинення  значних правочиніви фінансово-господарського характеру, які можуть вчинятися Товариством протягом не  
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, з  граничною сукупною  вартістю   до 10000 тис. грн.11.  
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень у складі:   
Григорович Л.В. ,  Гринченко І. О.,   Зуєвич М.В. 12. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у складі:  
Григорович Л.В., Григорович В.О.,Зуєвич М.В. Затвердити  умови цивільно-правових  договорів з  членами Наглядової  
ради,  на безоплатній основі. Обрати особою, уповноваженою  на підписання  цих договорів,  Голову правління   
Григоровича О.І. 
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 
    Так  Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
Акціонери X 
Депозитарна установа X 
Інше (зазначити) д/н 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх  
загальних зборах (за наявності контролю)? 

    Так  Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками X 

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
    Так  Ні 
Реорганізація X 
Додатковий випуск акцій X 
Унесення змін до статуту X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X 
Інше (зазначити) д/н 



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

Інше (зазначити) д/н 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: д/н 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
д/н 

 

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
      Наглядова рада має 3 члени. Персонально: 
Голова Наглядової ради  Григорович Лариса Володимирівна; 
член  Наглядової ради Зуєвич Марія Василівна; 
член  Наглядової ради  Григорович Володимир Олександрович. 
        Правління, як колегіальний  виконавчий орган емітента,  має 3 члени.  Персонально: 
Голова правління Григорович Олександр Іванович; 
заступник Голови правління, головний бухгалтер Бондаренко Марина Володимирівна; 
член правління Довгасенко Костянтин Васильович. 

Склад наглядової ради (за наявності) 
  Кількість осіб 

Членів наглядової ради - акціонерів 3 
Членів наглядової ради - представників акціонерів 0 
Членів наглядової ради - незалежних директорів 0 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності) 
   Так Ні 
З питань аудиту X 
З питань призначень X 
З винагород X 
Інше (зазначити) д/н 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а  
також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради 

д/н 
д/н 

Персональний склад наглядової ради 
 Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 
 Так Ні 

Григорович Лариса Володимирівна                        Голова Наглядової ради                          X  

Опис: Виконує обов'язки відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту а та "Положення про  
Наглядову раду ПрАТ "БУДТРАНС" 

Зуєвич Марія Василівна Член Наглядової ради X 

 



Опис: Виконує обов'язки відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту а та "Положення про  
Наглядову раду ПрАТ "БУДТРАНС" 

 

Григорович Володимир  Олександрович Член Наглядової ради X 

Опис: Виконує обов'язки відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту а та "Положення про  
Наглядову раду ПрАТ "БУДТРАНС" 

 

 

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

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

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

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

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

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

Інше (зазначити) д/н 

Чи проводилися засідання наглядової ради? 
       Засідання Наглядової ради у звітному році проводились. Були прийняті наступні  рішення: 
- затверджено вибір незалежної аудиторської фірми, умови договору на аудиторські послуги та суму  договору; 
- про скликання чергових загальних зборів акціонерів, визначення дати складення Переліку акціонерів, які мають бути  
повідомленні про загальні збори акціонерів, складу Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії, затверджено  
проект Порядку денного та проектів рішень загальних зборів акціонерів; 
-затверджено форми і текст бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів; 
- змінено склад Правління товариства; 
- про внесення змін про товариство як юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань (ЄДР) у зв’язку зі  зміною деяких видів діяльності  за КВЕД. 
 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
   Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X 
Інше (зазначити) д/н 

Інформація про виконавчий орган 
 Склад  виконавчого органу Функціональні обов'язки 



Голова правління Григорович Олександр Іванович; Функціональні обовязки визначаються Законом України "Про  
Заступник Голови правління, головний акціонерні товариства" в частині вимог до такого колегіального 
 бухгалтер Бондаренко Марина Врорлимирівна;  органу управління, як Правління, а також Статутом та   
член Правління Довгасенко Костянтин Васильович Положенням про Правління ПрАТ "БУДТРАНС." 

Опис: д/н 

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління  
ризиками емітента 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду  так, введено посаду  
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб; 0 
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? 

   Загальні  Наглядова  Виконавчий  Не належить  
 збори  рада орган до компетенції 
 акціонерів  жодного  
 органу 

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або  так ні ні ні 
бюджету 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  ні так ні ні 
виконавчого органу 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  так ні ні ні 
наглядової ради 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  так ні ні ні 
ревізійної комісії 

Визначення розміру винагороди для голови та членів  ні так ні ні 
виконавчого органу 

Визначення розміру винагороди для голови та членів  так ні ні ні 
наглядової ради 

Прийняття рішення про притягнення до майнової  ні так ні ні 
відповідальності членів виконавчого органу 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення  так ні ні ні 
власних акцій 

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

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт  так 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб  
та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 

 Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? 
   Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду X 
Положення про виконавчий орган X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
Положення про акції акціонерного товариства X 



Положення про порядок розподілу прибутку X 
Інше (зазначити) Положення про інформаційну політику  
 Кодекс корпоративного управління 
 

 

 

 

 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 
 Інформація про діяльність  Інформація  Інформація  Документи  Копії  Інформація  
 акціонерного товариства розповсюджується  оприлюднюється в  надаються для  документів  розміщується  
 на загальних зборах загальнодоступній  ознайомлення  надаються на  на власній  
 інформаційній базі  безпосередньо в запит  інтернет- 
 даних Національної   акціонерному  акціонера сторінці  
                          комісії з цінних            товаристві                 акціонерного 

 паперів та  товариства 
  фондового ринку   

 про ринок цінних  
 паперів або через  
 особу, яка  
 провадить  
 діяльність з  
 оприлюднення  
 регульованої  
 інформації від імені  
 учасників  

Фінансова звітність, результати  так так так так так 
діяльності 

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

Інформація про склад органів  так так так так так 
управління товариства 

Статут та внутрішні документи так ні так ні ні 
Протоколи загальних зборів  ні ні так ні ні 
акціонерів після їх проведення 

Розмір винагороди посадових  ні ні так ні ні 
осіб акціонерного товариства 

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним  
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? 
   Так Ні 
З власнї ініціативи X 
За дорученням загальних зборів X 
За дорученням наглядової ради X 
За зверненням виконавчого органу X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X 
Інше (зазначити) д/н 
 



 

 

 

 

 

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій  
  Повне найменування юридичної особи -  Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним  Розмір частки  
  власника (власників) або прізвище, ім'я, по  реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -  акціонера  
 № батькові (за наявності) фізичної особи -  підприємців та громадських формувань (для  (власника) (у  
 з/п власника (власників) значного пакета акцій юридичної особи - резидента), код/номер з  відсотках до  
 торговельного, банківського чи судового  статутного капіталу) 
 реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого  
 органу влади іноземної держави про реєстрацію  
 юридичної особи (для юридичної особи -  
 нерезидента) 

 1 Григорович Олександр Іванович 75,4352 

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 

      Члени Наглядової ради  товариства обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 роки.  
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на її першому засіданні.  
Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів  
Наглядової ради та одночасне обрання її нових членів .Без рішення загальних зборів повноваження члена 
 наглядової ради припиняються:  
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;  
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;  
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що  
виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;  
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 
        Члени правління, в тому числі Голова правління, обираються Наглядовою радою строком на 3  
роки. Повноваження голови та членів правління припиняються  за рішенням Наглядової ради.  Без  рішення  
Наглядової ради  повноваження члена правління  припиняються:  
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; 
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена правління за станом здоров'я; 
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що  
виключає можливість виконання обов'язків члена правління; 
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 
5) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають  
виконанню обов'язків члена правління.. 
      Будь-яких винагород або компенсацій, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
 звільнення, не передбачені. 
       Ревізор обирається загальними зборами акціонерів строком на 5 років. 

9) Повноваження посадових осіб емітента 
       Наглядова рада товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в  
межах компетенції, визначеної Статутом товариства та  законом, здійснює управління товариством, а  
також контролює та регулює діяльність правління.  
        Правління є  колегіальгим виконавчим органом товариства, що здійснює управління його  
поточною діяльністю.   До компетенції правління  належить вирішення всіх питань, пов'язаних з   
поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та 
 Наглядової ради.  Правління товариства підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді, організовує  
виконання їх рішень . Правління діє від імені  товариства у межах, встановлених Статутом  товариства і  
законом.  Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень  



Правління, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства,  
видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. 
        Ревізор товариства здійснює контроль за його фінансово-господарською діяльністю відповідно до  
Статуту  товариства і закону. 
 

 

 

 

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
       У товаристві впроваджені принципи корпоративного управління.  
Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до  
вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»,  
«Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР  
03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації,  
зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатку 38 до цього Положення.  
Статутом передбачено прийняття Кодексу про корпоративне управління, Положень про загальні збори,  
наглядову раду, виконавчий орган, ревізора та порядок залучення зовнішнього аудитора. Всі  
передбачені Статутом положення розроблені і затверджені загальними зборами акціонерів.  
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного  
управління: 
- загальні збори акціонерів, 
- наглядова рада, 
- правління – виконавчий орган, 
- ревізор. 
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного  
товариства.  
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні  
товариства» - до 30 квітня. Кожен з акціонерів окремо отримував запрошення на загальні  збори. Права  
акціонерів не обмежувалися ні при обговоренні питань порядку денного,  ні при голосуванні. 
Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України  
«Про акціонерні товариства», та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал. 
Щорічний звіт ревізора розглядається наглядовою радою та затверджується загальними зборами  
акціонерів. Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізором не проводились.  
Фінансова звітність, протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради, звіт ревізора,  
особлива та інша інформація висвітлювались на власному сайті товариства та на інформаційному сайті  
НКЦПФР. Згідно з діючим законодавством усі звіти своєчасно подавалися  до НКЦПФР і в інші  
державні органи. 
Кожен акціонер зі всіма звітами та іншою інформацією може особисто ознайомитися в офісі товариства. 
Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону  
України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту. 

 
           Аудитор АФ «Аудит Києва»:                                    О.А.Стешин 
 (сертифікат аудитора  №007098 від 18.12.2008р. 

              
         Директор АФ «Аудит Києва»:                                       А.Р.Кубрак 
 (сертифікат аудитора серії А № 001755 від 24.11.1994р. 

 

 

 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 
 Найменування юридичної  Ідентифі- Місцезнаходження Кількість акцій Від загальної  Кількість за типами акцій 
 особи  (шт.) кількості акцій (у 
 каційний   відсотках) прості іменні привілейовані  
 іменні 
 код  
 юридичної 
  особи 

 Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій Від загальної  Кількість за типами акцій 
 (шт.) кількості акцій (у 
  відсотках) прості іменні привілейовані  
 іменні 

Григорович Олександр Іванович 39777 75,4352 39777 0 

 Усього: 39777 75,4352 39777 0 

 

 

X. Структура капіталу 
 № Тип та/або клас акцій Кількість  Номінальна  Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску  
 з/п акцій (шт.) вартість (грн) до торгів на фондовій біржі в частині  
 включення до біржового реєстру 

 1 2 3 4 5 6 
 1 Акції прості іменні 52730 10 Права та обо'вязки акціонерів як власників простих іменних  Публічної пропозиції та/або допуску до торгів  
 акцій визначаються Законом України "Про акціонерні  на фондовій біржі в частині включення до  
 товариства" та Статутом ПрАТ "БУДТРАНС." біржового реєстру не було. 

Примітки: Загальна номінальна вартість простих іменних акцій складає 527300 грн., що становит 100% статутного капіталу ПрАТ "БУДТРАНС". Привілейовані акції  
емітентом не розміщувались. 

 



 

XI. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій емітента 
 Дата  Номер  Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного  Форма  Номінальна  Кількість  Загальна  Частка у  
 реєстрації  свідоцтва  що зареєстрував випуск ний ідентифі- папера існування та  вартість (грн) акцій (шт.) номінальна  статут- 
 випуску про  каційний  форма випуску вартість (грн) ному  
 реєстрацію  номер капіталі  
 випуску (%) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 20.09.2010 789/1/10 ДКЦПФР UA4000170294 Акція проста  Бездокументарні          10,00                         52730                 527300,00          100 
 бездокументар іменні 
 на іменна 

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента здійснювалась лише на  
неорганізованому позабіржовому ринку. 
 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. 
 

 
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Фактів лістингу/делістингу цінниз паперів емітента на фондових біржах не було. 
 
Мета додаткової емісії: Додаткової емісії акцій у 2018 році не було. 
 
У 2010 році здійснено заміну Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з дематеріалізацією випуску акцій.  
У 2011 році здійснено заміну Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство  
"Будтранс". Реквізити останнього свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
- реєстраційний № 789/1/10; 
- дата реєстрації: 20.09.2010; 
- дата видачі: 23.06.2011; 
- орган видачі: ДКЦПФР. 



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

 Прізвище, ім’я, по батькові  Кількість акцій  Від загальної  Кількість за типами акцій 
 фізичної особи (штук) кількості акцій  прості іменні привілейовані  
 (у відсотках) іменні 
 1 2 3 4 5 
Григорович Олександр Іванович 39777 75,4352 39777 0 

 Усього: 39777 75,4352 39777 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій,  
права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за  
якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 
 Дата  Номер свідоцтва про  Міжнародний  Кількість акцій у  Загальна номінальна Загальна кількість  Кількість голосуючих  Кількість голосуючих акцій, права голосу  
 реєстрації  реєстрацію випуску ідентифі- випуску (шт.)  вартість (грн) голосуючих акцій  акцій, права голосу за  за якими за результатами обмеження таких  
 випуску каційний номер (шт.) якими обмежено (шт.) прав передано іншій особі (шт.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 20.09.2010 789/1/10 UA4000170294 52730 527300 44227 0 0 

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає. 
Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає. 
Строк такого обмеження: немає. 
Характеристика такого обмеження: немає. 
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації:  
       Рішення суду або уповноваженого державного органу щодо обмежень права голосу за  голосуючими  акціями емітента немає. 

 

 

 

 

 



 XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.  Орендовані основні засоби  Основні засоби, усього (тис.  
 грн) (тис. грн) грн) 

 на початок  на кінець  на початок  на кінець  на початок  на кінець  
 періоду періоду періоду періоду періоду періоду 

1.Виробничого призначення: 2128,8 1067,5 477,2 238,6 2606 1306,1 
  будівлі та споруди 301 270 0 0 301 270 
  машини та обладнання 83 70 0 0 83 70 
  транспортні засоби 1740 725 0 0 1740 725 
  земельні ділянки 0 0 477,2 238,6 477,2 238,6 
  інші 4,8 2,5 0 0 4,8 2,5 
2.Невиробничого призначення:  0 0 0 0 0 0 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
   інші 0 0 0 0 0 0 
 Усього 2128,8 1067,5 477,2 238,6 2606 1306,1 
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):  
будівлі і споруди - 60 - 80 років, машини і обладнання - 10 -15 років, транспортні засоби - 3 -5 років.  
 
Первісна вартість основних засобів: 4051,7 тис. грн. 
Сума нарахованого зносу: 2984,2 тис. грн.  
Ступінь зносу основних засобів: 73,65 % 
Ступінь використання основних засобів 80-90%.  
  
Суттєвих  змін у вартості основних засобів у звітному 2018 році  не було. 
 
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Обмежень на використання майна емітента немає. 

 

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 Найменування За звітний період За попередній період 
 показника 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.  533 593,3 
Статутний капітал (тис. грн) 527,3 527,3 
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 527,3 527,3 
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній  
та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець  
звітного періоду становить 5,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів 
 та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5,7 тис.грн.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець  
попереднього періоду становить 66 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих  
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить  
66 тис.грн.  
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного  
капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. 

 

 

 



 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
 Види зобов‘язань Дата  Непогашена  Відсоток за  Дата  
 виникнення частина боргу  користування  погашення 
 (тис.грн) коштами (% річних) 

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

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

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

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

за фінансовими інвестиціями в  X 0 X X 
корпоративні права (за кожним видом): 

Податкові зобов’язання X 122,5 X X 
Фінансова допомога на зворотній  X 0 X X 
Інші зобов'язання та забезпечення X 451,5 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 574 X X 
Опис: На кінець звітного 2018 року емітент не має зобов'язань: 
- за кредитами,  
- за облігаціями; 
- за  іпотечними цінними паперами; 
- за сертифікатами ФОН; 
- за векселями; 
- за іншими цінними паперами, в.ч. за похідними цінними паперами; 
- за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 

Повне найменування юридичної  Публічне акціонерне товариство  "Національний депозитарій  
особи або прізвище, ім'я, по  України" 
батькові фізичної особи  

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної  30370711 
особи 
Місцезнаходження вул. Тропініна, 7 -Г, м.Київ, 04107, Україна 

Номер ліцензії або іншого  Рішення № 2092 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу,  НКЦПФР 
що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого                                                                                               01.10.2013 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 591-04-00 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну  
 дiяльнiсть депозитарiю 
Опис: ПАТ "Національний депозитарій України" діє як Центральний депозитарій не на підставі 

ліцензії, а у відповідності до Закону України "Про депозитарну систему України". ПАТ 

"Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального 

депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний 



депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рішення  

№2092 зі Змінами, затвердженими рішенням НКЦПФР № 443 від 08.04.2014 р. Вiдповiдно до 

укладеного договору депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних  паперiв: 

прийом на зберiгання глобального сертифiкату цiнних паперiв емітента, вiдкриття та ведення 

рахунку у цiнних паперах, виконання  розпоряджень емітента щодо отримання інформації та інших. 

 

----------------------- 

Повне найменування юридичної  Приватне мале підприємство «Аудиторська фірма «Аудит  
особи або прізвище, ім'я, по  Києва» 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної  22888948 
особи 
Місцезнаходження  вул. Героїв Дніпра, 38, кв.79, м.Київ, 04214, Україна 

Номер ліцензії або іншого  0473 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу,  Аудиторська палата України 
що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  26.01.2001 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 414-47-65 
Факс (044) 414-47-65 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги  
 емiтенту 

Опис: Рішенням Аудиторської палати України від 04.07.2013р. №273/4 видане Свідоцтво про  
відповідність системи контролю якості.  Директор фірми  Кубрак Анатолій Романович, сертифікат  
аудитора серії А №001755, від 24.11.1994р., виданий Аудиторською палатою України. 
------------------------- 

 

Повне найменування юридичної  Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури  
особи або прізвище, ім'я, по  фондового ринку України» 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної  21676262 
особи 
Місцезнаходження вул.Антоновича, 51, оф. 1206, м.Київ, 03150, УКРАЇНА 

Номер ліцензії або іншого  DR/00001/APA 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу,  НКЦПФР 
що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  18.02.2019 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку 

Опис: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», яка  
внесена до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку  
(реєстраційний номер:№ DR/00001/APA, №DR/00002/ARM, дата включення до Реєстру осіб,  
уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку: 18.02.2019 р), надає емітенту  
послуги  з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, а також  
послуги з подання звітності (інформації) до НКЦПФР. 



Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
 (за 2018 рік) 
  Дата  Найменування  Гранична  Вартість активів  Співвідношення  Предмет правочину Дата розміщення  інформації Адреса сторінки  
  прийняття  уповноваженого  сукупна вартість  емітента за даними граничної сукупної   в загальнодоступній  власного веб- 
 № рішення органу, що прийняв  правочинів  останньої річної  вартості правочинів  інформаційній базі даних  сайту товариства,  
 Національної комісії з цінних на якій розміщена  

 з/п рішення (тис.грн) фінансової  до вартості активів   паперів та фондового ринку  інформація про  
 звітності емітента за даними  або через особу, яка  прийняття  
 (тис. грн) останньої річної  провадить діяльність з  рішення щодо  
 фінансової звітності  оприлюднення регульованої  попереднього  
 інформації від імені  надання згоди  

 (у відсотках) учасників фондового ринку на вчинення  
 значних  
 правочинів 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 24.04.2018 Загальні збори акціонерів 10000 2079,4 480,90795 Правочини фінансово- 24.04.2018 http://bud- 
 господарського характеру trans.kiev.ua 
  відповідно до  предмету  
                                                                                                                                                 діяльності за статутом   

                                                                                                                                                                                                          товариства 

 

 

Опис. 

 Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 24.04.2018; 
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися  товариством  протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення. 
        Характер таких правочинів: правочини фінансово-господарського характеру відповідно до предмету діяльності за статутом товариства. 
        Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності  товариства. Гранична сукупна вартість правочинів: 10000 тис. грн; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2079,4 тис. грн; 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 480,90795%; 
Загальна кількість голосуючих акцій:44227 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:44226 ; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:44226 ; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 . 



 КОДИ 
 Дата  (рік, місяць, число) 2019.01.01 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "БУДТРАНС" за ЄДРПОУ 03481328 

Територія ДЕСНЯНСЬКИЙ за КОАТУУ 8036400000 

Організаційно-правова  Акціонерне товариство за КОПФГ 230 
форма господарювання 

Вид економічної Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого  за КВЕД 68.20 
діяльності нерухомого майна 

Середня кількість працівників, осіб 11 
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком 
Адреса,  пров. Карельський, 5, м.Київ, Деснянський, 02094, 0443792960 
телефон 

 1. Баланс 
 на 31.12.2018 р. Форма N 1-м 
 Код за ДКУД  1801006 
 Актив Код На початок На кінець 
 рядка звітного року звітного періоду 

 1 2 3 4 
     I. Необоротні активи       
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби: 1010 2128,8 1067,5 
     первісна вартість 1011 4058 4051,7 
     знос 1012 ( 1929,2 ) ( 2984,2 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0 
Інші необоротні активи  1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 2128,8 1067,5 
     II. Оборотні активи       
Запаси: 1100 0 0 
     у тому числі готова продукція 1103 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 32,4 30,4 
Дебіторська заборгованість за розрахунками  з бюджетом 1135 0 0 
     у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 18,2 9,1 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 50,6 39,5 
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 
Баланс  1300 2179,4 1107 

 
 Пасив Код На початок На кінець 
 рядка звітного року звітного періоду 

 1 2 3 4 
     I. Власний капітал       
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 527,3 527,3 
Додатковий капітал 1410 231,7 231,7 
Резервний капітал  1415 18 18 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (183,7) (244) 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Усього за розділом I 1495 593,3 533 
     II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0 
     III. Поточні зобов'язання       
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за: 1610 0 0 
     довгостроковими зобов'язаннями 

     товари, роботи, послуги 1615 1348,5 173,3 
     розрахунками з бюджетом 1620 111,5 122,5 
          у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
     розрахунками зі страхування 1625 0 0 



     розрахунками з оплати праці 1630 64,1 64,7 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Інші поточні зобов'язання 1690 62 213,5 
Усього за розділом III 1695 1586,1 574 
     IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними  1700 0 0 
для продажу, та групами вибуття 

Баланс 1900 2179,4 1107 
Примітки: д/н 

Керівник Григорович Олександр Іванович 

Головний  Бондаренко Марина Володимирівна 
Бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "БУДТРАНС" Код 
 за ЄДРПОУ 03481328 

 Дата 2019.01.01 

 2. Звіт про фінансові результати 
 Форма N 2-м 
 за 2018 рік Код за ДКУД 1801007 

 Стаття Код За звітний період За аналогічний 
 рядка період поперед- 
 нього року 

 1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4075,2 2590,4 

Інші операційні доходи 2120 0 0 
Інші доходи 2240 0 283,9 
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4075,2 2874,3 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050                     ( 0           )             ( 0 ) 

Інші операційні витрати           2180             ( 4135,5 ) (1786,2 ) 

Інші витрати                   2270             (        0            )          ( 1147,2 ) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 4135,5 ) (2933,4 ) 
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 (60,3) (59,1) 

Податок на прибуток           2300           ( 0  ) (  0 ) 
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 (60,3) (59,1) 
Примітки: д/н 

Керівник Григорович Олександр Іванович 

Головний  Бондаренко Марина Володимирівна 
бухгалтер 

 

 

 

 

 



 

 XV. Відомості про аудиторський звіт 

 1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.  Приватне мале підприємство «Аудиторська фірма «Аудит Києва» 
 аудитора - фізичної особи - підприємця) 

 2 Ідентифікаційний код юридичної особи  22888948 
 (реєстраційний номер облікової картки*  
 платника податків - фізичної особи) 

 3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04214, м.Київ-214, вул. Героїв Дніпра 38, кв.79 

 4 Номер реєстрації аудиторської фірми  0473 
 (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів  
 аудиторської діяльності 

 5 Дата і номер рішення про проходження  04.07.2013, 273/4 
 перевірки системи контролю якості  
 аудиторських послуг (за наявності) 

 6 Звітний період, за який проведено аудит  01.01.2018-31.12.2018 
 фінансової звітності 

 7 Думка аудитора із застереженням 
 8 Пояснювальний параграф (за наявності) 
д/н 
 9 Номер та дата договору на проведення аудиту 2, 05.03.2019 
 10 Дата початку та дата закінчення аудиту 06.03.2019-14.03.2019 
 11 Дата аудиторського звіту 15.03.2019 
 12 Розмір винагороди за проведення річного  10000,00 
 аудиту, грн 

 13 Текст аудиторського звіту 
А У Д И Т О Р С Ь К И Й    В И С Н О В О К (ЗВІТ) 
щодо фінансової звітності за 2018 рік ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДТРАНС» 
 
 м.Київ                 15 березня 2019р. 
 
Приватне мале підприємство «Аудиторська фірма «Аудит Києва», яке діє на підставі Законів України «Про аудит  
фінансової звітності та аудиторську діяльність»,   «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні  товариства» 

та  відповідно вимогам   Міжнародних   стандартів аудиту (далі - МСА) з контролю  якості аудиту, надання впевненості  

та надання супутніх послуг,   інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників  фондового ринку,   провело  
перевірку  фінансової звітності за 2018 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БУДТРАНС».  
Аудиторський звіт адресовано акціонерам, керівництву ПрАТ «БУДТРАНС» та Національній комісії з цінних паперів та  
фондового ринку (далі - НКЦПФР). 
  Згідно договору про надання аудиторських послуг №2 від 05.03.2019р., перевірку провели фахівці з бухгалтерського  
обліку та аудиту Приватного малого підприємства «Аудиторська фірма «Аудит Києва», (далі - АФ «Аудит Києва»), за   
участю директора фірми  Кубрака Анатолія Романовича, сертифікат аудитора серії А №001755 від 24.11.1994р., виданий  
Аудиторською палатою України. Місце проведення аудиту: 02094, м. Київ, провулок Карельський, будинок 5. Початок  
проведення аудиту 06.03.2019, закінчено 14.03.2019р.  
Аудиторською палатою України (далі - АПУ), АФ «Аудит Києва» видане свідоцтво про внесення до Реєстру  
аудиторських фірм №0473 від 26.01.2001 року. Рішенням АПУ від 04.07.2013р. №273/4 видане свідоцтво про  
відповідність системи контролю якості.  Державна реєстрація АФ «Аудит Києва» здійснена Оболонською РДА в м. 

Києві 23.11.1994р., ідентифікаційний код 22888948, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 1 069 120 0000 005607.  Місцезнаходження АФ «Аудит Києва»: 

04214, м.Київ-214, вул. Героїв Дніпра 38, кв.79, тел./факс (044) 414-47-65, ел. адреса audit.kieva@gmail.com. Поточний 

рахунок №26004003680001 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614. 
        Дата первинної державної реєстрації: ПрАТ «БУДТРАНС»  зареєстровано Деснянською районною у м. Києві  
державною адміністрацією  13.11.1998 року. Остання реєстраційна дія здійснена  Деснянською районною у м. Києві  
державною адміністрацією  22.11.2018 року. Ідентифікаційний код юридичної особи 03481328, номер запису в Єдиному  
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 10661050003000957.  
Місцезнаходження ПрАТ «БУДТРАНС»: 02094, м. Київ, провулок Карельський, будинок 5. Тел. 379-29-63, 379-29-60,  
ел. адреса budtrans_kyiv@emitent.net.ua. Поточний рахунок 26009053032754 в АТКБ «Приватбанк» в м. Києві, МФО  
321842.  Основною діяльністю підприємства є здача в оренду нежитлових приміщень.  
   Відповідальними  особами за фінансову звітність є: 
Голова правління  Григорович Олександр Іванович; 
Головний бухгалтер Бондаренко Марина Володимирівна.       
Нами перевірена фінансова звітність за 2018р., яка включає наступні форми фінансових звітів та додатки до них: 
Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року. 



Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2018 рік.  
Журнал-ордери з додатками до фінансової звітності за 2018 рік. 
Засновницькі та реєстраційні документи. 
Протоколи загальних зборів,  засідань наглядової та звіт ревізора за 2018 рік. 
  При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства  
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються  
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
 обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або 

не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за 

нагляд за процесом фінансового звітування товариства. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих 

фінансових звітів на підставі нашої аудиторської перевірки. Ми є незалежними по відношенню до емітента згідно з 

Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) 

та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки 

з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Ці стандарти зобов’язали нас спланувати і  
здійснити аудиторську перевірку так, щоб одержати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять  
суттєвих помилок. Аудит передбачав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття  
інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включала також оцінювання застосовуваних принципів  
бухгалтерського обліку та суттєвий вплив облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання  
наданих фінансових звітів у цілому.  
Бухгалтерський облік товариства побудовано за журнально-ордерною формою з використанням комп’ютера  по  
національним стандартам П(С)БО, відповідно вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.99р. №996-Х1У та «Порядку подання фінансової звітності», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України 28.02.2000р. №419, зі змінами та доповненнями. 
 Бухгалтерська і статистична звітність складалась і здавалась у відповідні державні установи у встановлені 

законодавством терміни.  Протягом  періоду, що перевірявся, облікова політика не змінювалась. 
  Розкриття інформації за видами активів. Класифікація і облік основних засобів ведеться у відповідності до вимог 

діючих нормативних актів. Всі операції відповідають бухгалтерським даним аналітичного і синтетичного обліку 

основних засобів відповідно до  критеріїв визнання за П(С)БО «Основні засоби».  Первісна вартість основних засобів 

станом на 31.12.2018р. становить 4051,7тис.грн., знос – 2984,2тис.грн., залишкова вартість – 1067,5тис.грн. Орендованих 

основних засобів немає.   
 Облік запасів відповідає порядку визнання та первісної оцінки придбання запасів П(С)БО «Запаси» і чинному  
законодавству. Оприбуткування матеріалів, товарів, готової продукції, палива, запчастин та малоцінних активів  
проводиться за цінами придбання без ПДВ, їх рух та списання на виробничі потреби підтверджується первинними  
документами і достовірно оцінені згідно прийнятої на підприємстві облікової політики. Запаси на 31.12.2018р. відсутні. 
 Дані обліку відповідають даним балансу. 
 Дебіторська заборгованість складає: 
- за товари, роботи, послуги          30,4тис.грн. 

         ВСЬОГО:           30,4тис.грн. 
 Простроченої заборгованості та сумнівної дебіторської заборгованості немає. 
 Розкриття інформації про зобов’язання. Кредитами банку у звітному періоді емітент не користувався. Поточні  
зобов’язання за розрахунками станом на 31.12.2018р. становлять: 
          - за товари, роботи, послуги        173,3тис.грн. 
 - з бюджетом                                 122,5тис.грн. 
 - з оплати праці                               64,7тис.грн. 
 - інші поточні зобов’язання         213,5тис.грн. 
           Всього:               574,0тис.грн. 
  Вказані зобов’язання  реальні до сплати за договірними строками розрахунків. 
Розкриття інформації про власний капітал.  
Згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №789/1/10 від 20 вересня  2010р., виданого Державною комісією з цінних  
паперів та фондового ринку, статутний капітал зареєстровано у сумі 527300 гривень (п’ятсот двадцять сім тисяч триста  
гривень), який поділений на 52730 штук простих іменних акцій у бездокументарній формі існування, номінальною  
вартістю 10гривень за одну акцію. Державна частка у статутному капіталі відсутня. В реєстрі власників акцій  
зареєстровано  90 акціонерів, серед яких один акціонер Григорович Олександр Іванович володіє 39777шт. акцій на суму  
397770 грн., що становить 75,435296% голосуючих акцій. Інших акціонерів, які володіють акціями 5% і більше, немає.  
   Власний капітал станом на 31.12.2018р. становить 533тис.грн. в тому числі: 
   Статутний капітал                  527,3тис.грн. 
 Додатковий капітал                231,7тис.грн. 
 Резервний капітал                     18,0тис.грн. 
 Нерозподілений прибуток    -244,0тис.грн.  
             ВСЬОГО:             533,0тис.грн. 
 Статті власного капіталу сформовані згідно з нормативами та положеннями національних стандартів П(С)БО «Звіт про  
власний капітал». Аналітичний облік статутного капіталу ведеться на рахунку 40. Своєчасно і достовірно вносяться 

записи в обліку про формування та використання капіталу. Використання нерозподіленого прибутку  здійснюється 

згідно зі статутом та рішенням загальних зборів акціонерів. У звітний період додатковий випуск акцій не здійснювався, 

іпотечні облігації та інші цінні папери не випускалися.  
 Висновок: Вартість чистих активів емітента більша від статутного капіталу. Вимоги п.3, ст.155 Цивільного кодексу  
України дотримуються.  
 Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку. Методи обліку готової продукції, товарів, послуг та їх реалізація  



відповідають чинному законодавству і вимогам П(С)БО «Доходи». Балансовий та оподаткований прибуток визначено  
згідно з чинним законодавством.  Чистий дохід від реалізації виробленої продукції, товарів, послуг та інших 

операційних доходів за 2018 рік становить  4075,2тис.грн. Витрати склали: інші операційні  витрати 4135,5тис.грн., 

збиток становить 60,3тис.грн. Дивіденди у звітному періоді не нараховувалися і не виплачувалися. 
 Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський  
стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».  
         1. Загальними зборами акціонерів від 24 квітня 2018р. Прийняте рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не  
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної  
вартості.  
        2. Відомості про зміни в складі посадових осіб емітента. 
Інших дій, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»,  не 

відбувалося. Обставин, існування яких створює заінтересованість у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, не виявлено. 
          Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що  
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, не встановлено. 
 У товаристві впроваджені принципи корпоративного управління. Інформацію Звіту про корпоративне управління було 

складено управлінським персоналом відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40 Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок», «Положення про розкриття інформації  емітентами цінних паперів», затвердженого 

рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та  доповненнями) в частині вимог щодо інформації, 

зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатку 38 до цього Положення.  
Статутом передбачено прийняття Кодексу про корпоративне управління, Положень про загальні збори, наглядову раду,  
виконавчий орган, ревізора та порядок залучення зовнішнього аудитора. Всі передбачені Статутом положення 

розроблені  і затверджені загальними зборами акціонерів.  
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: 
- загальні збори акціонерів, 
- наглядова рада, 
- правління – виконавчий орган, 
- ревізор. 
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.  
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» - до  
30 квітня. Кожен з акціонерів окремо отримував запрошення на загальні  збори. Права акціонерів не обмежувалися ні 

при  обговоренні питань порядку денного,  ні при голосуванні. 
Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України «Про акціонерні  
товариства», та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал. 
Щорічний звіт ревізора розглядається наглядовою радою та затверджується загальними зборами акціонерів. Спеціальні  
перевірки протягом звітного року ревізором не проводились.  
Фінансова звітність, протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради, звіт ревізора, особлива та інша  
інформація висвітлювались на власному сайті товариства та на інформаційному сайті НКЦПФР. Згідно з діючим  
законодавством усі звіти своєчасно подавалися  до НКЦПФР і в інші державні органи. 
Кожен акціонер зі всіма звітами та іншою інформацією може особисто ознайомитися в офісі товариства. 
Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України «Про  
акціонерні товариства» та вимогам Статуту. 
       Відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»,  
аудиторами були ідентифіковані й оцінені ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 

Нами отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, які дозволяють знизити ризик суттєвого викривлення 

фінансової звітності внаслідок шахрайства до прийнятного рівня. 
        Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.   
                Підстава для висловлення думки із застереженням 
          У результаті проведеного аудиту встановлено, що існували обмеження обсягу аудиторських робіт. Аудитор не мав  
можливості виконати такі необхідні аудиторські дослідження, як спостереження за інвентаризацією основних засобів,  
товарно-матеріальних запасів, дебіторської та кредиторської  заборгованості на дату складання фінансової звітності  
товариством. Ці роботи проведено без участі незалежного аудитора, оскільки дата проведення інвентаризації передувала  
даті проведення аудиту. Під час перевірки аудиторами були вивчені, проаналізовані та зіставлені документи, які  
підтверджують право власності на основні засоби та малоцінні активи.  Визначені питання мають обмежений вплив на  
фінансові звіти і не несуть ризиків  перекручування загальної річної фінансової звітності.                                                         
                    Аудиторська думка із застереженням 
 На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення думки із  
застереженням», фінансові звіти ПрАТ «БУДТРАНС» в усіх суттєвих аспектах справедливо й достовірно відображають  
фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 року.  
 
           Аудитор АФ «Аудит Києва»:                         О.А.Стешин 
 (сертифікат аудитора  №007098 від 18.12.2008р. 
           
          Директор АФ «Аудит Києва»:                          А.Р.Кубрак 
  (сертифікат аудитора серії А № 001755 від 24.11.1994р.  
 



 
 
 
 XVI. Твердження щодо річної інформації 

       Голова правління ПрАТ "БУДТРАНС"  Григорович  Олександр Іванович  та заступник Голови 
 правління, головний бухгалтер  ПрАТ "БУДТРАНС" Бондаренко Марина Володимирівна, як  особи, 
 які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента ПрАТ   
"БУДТРАНС", висловлюють твердження про наступне.                
       Наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність  ПрАТ  "БУДТРАНС" підготовлена  
відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про  
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання  
інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента за 2018 звітний  
рік станом на 31.12.2018 року. 
       Звіт керівництва за 2018 рік  включає достовірне та об'єктивне подання інформації про  
розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків  
та невизначеностей, з яким він стикаються у своїй господарській діяльності. 
       Юридичних осіб, які перебувають під  контролем ПрАТ "БУДТРАНС", немає. Консолідованої 
 фінансової звітності емітента немає. 
 

 

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

 Дата  Дата оприлюднення  Вид інформації 
 виникненн Повідомлення  
 я події (Повідомлення про  
 інформацію) у  
 загальнодоступній  
 інформаційній базі даних  
 Національної комісії з  
 цінних паперів та фондового 
  ринку або через особу, яка  
 провадить діяльність з  
 оприлюднення  
 регульованої інформації від  
 імені учасників фондового  

 1 2 3 
 24.04.2018 24.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 24.04.2018 24.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на  
 вчинення значних правочинів 

 04.09.2018 04.09.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

 


