
Титульний аркуш
30.04.2021 

(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 
України 24 грудня 2013

2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
12 (із змінами)

(підпис)

Євген БорисовичДиректор

1. Повне найменування емітента

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента)

мація емітента цінних паперів
за 2020 рік

І. Загальні відомості
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 05523398
4. Місцезнаходження вул. Будіндустрії, буд. 7. м. Київ, 01013
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 239-07-86, (044)239-07-86
6. Адреса електронної пошти zzbk@kovalska.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення загальних зборів акціонерів, 28.04.2021, 
затверджено річну інформацію, або дата та рішення рішення єдиного акціонера № 01/28042021 
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну
інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі 
здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або 
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
безпосередньо)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено http://zbkkovalskaya.kiev.ua
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку 30.04.2021

(URL-адреса сторінки) (дата)

mailto:zzbk@kovalska.com
http://zbkkovalskaya.kiev.ua
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Зміст
1. Основні відомості про емітента.

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції щодо емітента.

9. Опис бізнесу.

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;

2) інформація про посадових осіб емітента;

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам 
емітента в разі їх звільнення;

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

2) інформація про розвиток емітента;

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:

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

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

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

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

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

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

інформація про наглядову раду;

інформація про виконавчий орган;

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

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

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

повноваження посадових осіб емітента.
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, 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 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;

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 (уразі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 
статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за 
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 
таких прав передано іншій особі.
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);

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

3) інформація про зобов'язання емітента;

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.



33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого 
емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які 
здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 
звітного періоду.
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)

Річна інформація емітента не була затверджена Наглядовою радою Товариства в зв'язку з тим, що в Товаристві не 
існує Наглядової ради.
Товариство не здійснювало публічну пропозицію, тому згідно Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів» N 2826 від 03.12.2013 року (зі змінами та доповненнями) зобов'язано розкривати регулярну річну 
інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог 
підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту.
Тому Товариство не розкриває такі підпункти :
інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;

інформацію щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);
інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення;
інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
інформацію 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;
інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими 

здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 
існування яких створює заінтересованість;
річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних 
паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
Інформація про рейтингове агенство відсутня.



Інформація про наявність філіалів або інших віжокремлених структурних підрозділів емітента відсутня.
Штрафні санкції щодо емітента відсутні.
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента відсутня.
Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента 
відсутня.
Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета відсутня.
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, інформація про похідні цінні папери емітента , інформація 
про забезпечення випуску боргових цінних паперів, інформація про придбання власних акцій емітентом протягом 
звітного періоду відсутня.
Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня. 
Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного 
капіталу такого емітента відсутня.
Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від 
емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня.
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 відсутня.
Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді відсутня.
Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка 
наявна в емітента відсутня.
Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб , які здійснюють 
контроль над емітентом відсутня.
Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня.
Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня.
Інформація про наявність прострочених боржником строків і сплати чергових платежів за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
відсутні.
Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація 
про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. 
Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало 
випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не 
здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом 
сертифікатів ФОН.Іншої інформації немає.



III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТ ЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ”

2. Скорочене 
найменування (за 
наявності)

АТ "ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ”

3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

м. Київ
16.01.1995

4582814,00
0

0

757
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності
Виготовлення виробів із бетону для будівництва

Код за КВЕД
23.61

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

Будівництво житлових і нежитлових будівель

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) IBAN
4) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) IBAN

25.11

41.20

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

351005
UA 923510050000026005878830956
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК”

351005
UA 923510050000026005878830956



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:
1) найменування АСОЦІАЦІЯ "ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "КОВАЛЬСЬКА"

2) організаційно-правова форма Асоціація

3) ідентифікаційний код юридичної особи 34770377
4) місцезнаходження 01011, м.Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 4

5) опис: Емітент є одним із 15 рівноправних членів Асоціації, статутній капітал якої складає 0,00 
гривень. Емітенту належить 0 відсотків часток в Асоціації. Активів, наданих у якості внеску, 
немає. Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою, 
зазначені в Статуті Асоціації.



16. Судові справи емітента

стягнення 1 084 670,05 грн

№
з/п

Номер 
справи

Найменування 
суду

Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан 
розгляду

1 2 3 4 5 6 7 8
1 910/4884/Голосїївський Публічне 

акціонерне
Приватне немає 
підприємств20 районний суд

м. Києва товариство 0
"Завод "Укрбалтбуд
залізобетони п

розглянуто
13.07.2020 р.

их
конструкцій 
ім.
Світлани
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
2 911/702/2 Господарськи Акціонерне ТОВ Відсутня Стягнення на суму 51433,92 Повернуто

0 й суд товариство "Міськбуд грн. 17.04.2020 р.
Київської "Завод БЦ"
області залізобетони

их
конструкцій 
ім.
Світлани

____________________________ Ковальської_________________________________________________________________  
Опис: Позовна заява(звичайна)

3 910/4888/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня. Стягнення 68149,33 грн Розглянуто
20 й суд м. Києва товариство з 04.06.2020 р.

"Завод обмеженою 
залізобетони відповідальн
их істю
конструкцій "Спецбуд- 
ім.Світлани Плюс" 
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
4 910/1407 Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня стягнення 311124,99 грн.

3/20 й суд м. Києва товариство з
"Завод обмеженою

Розглянуто
21.01.2021 р.

залізобетони відповідальн
их істю
конструкцій "ІНТЕГРАЛ 
імені
Світлани БУДПОСТА 
Ковальської Ч

Опис: Позовна заява(звичайна)
5 910/6989/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 8304,16 грн. Розглянуто

20 й суд м. Києва товариство з 10.08.2020 р.
"Завод обмеженою 
залізобетони відповідальн
их істю "БУД-
конструкцій МАЙСТЕР"
імені 
Світлани
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
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6 910/6990/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня

20 й суд м. Києва товариство з
"Завод обмеженою
залізобетони відповідальн 
их істю
конструкцій "СУ630" 
імені
Світлани
Ковальської

про стягнення 27544,93 грн. Розглянуто
07.09.2020

Опис: Позовна заява(звичайна)
7 910/1055 Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 4108037,84 грн. Розглянуто

7/20 й суд м. Києва товариство з 20.11.2020 р.
"Завод обмеженою
залізобетони відповідальн
их істю 
конструкцій "ЛЮНЕТ 
ім. Світлани
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
8 911/1469/Господарськи

20 й суд
Київської 
області

Акціонерне ТОВ "ЖЛК Відсутня 
товариство БУДПЛАСТ 
"Завод " 
залізобетони

Стягнення 90262,65 грн. Розглянуто
11.11.2020 р.

их
конструкцій 
їм.
Світлани

____________________________ Ковальської 
Опис: Позовна заява(звичайна)

9 910/8459/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня стягнення 114 679,18 грн.
20 й суд м. Києва товариство з

"Завод обмеженою

Розглянуто
26.08.2020 р.

залізобетони відповідальн
их істю
конструкцій "КЖБК 
імені БМУ-1"
Світлани
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
10 910/8458/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 184 116,88 грн. Розглянуто

20 й суд м. Києва товариство з 27.01.2020
"Завод обмеженою 
залізобетони відповідальн
их істю
конструкцій "ВІПБУДМ 
імені ОНТАЖ
Світлани
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)

■)8



75І_____ 5_____ І_____ 6_____ І____________________________ ±_________
Товариство Відсутня про стягнення 17018,35 грн Розглянуто 
з 25.08.2020
обмеженою
відповідальн

I І 2 І З І 4 І
II 910/4885/Господарськи Публічне

20 й суд м. Києва акціонерне
товариство
"Завод
залізобетони істю
их "Спецбуд-
конструкцій Плюс" 
ім.
Світлани

____________________________ Ковальської_________________________________________________________________  
Опис: Позовна заява(звичайна)

12 910/5819/Господарськи Акціонерне Приватне Відсутня про стягнення 13867,20 грн Розглянуто
20 й суд м. Києва товариство підприємств 08.09.2020 р.

"Завод о 
залізобетони "Укрбалтбуд
их
конструкцій
ім.Світлани
Ковальської
!!

Опис: Позовна заява(звичайна)
13 910/5820/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 1 016125,22 грн. Розглянуто 

20 й суд м. Києва товариство з 17.06.2020 р.
"Завод обмеженою 
залізобетони відповідальн
их істю
конструкцій "Північно-
імені Український
Світлани
Ковальської будівельний
" Альянс

Опис: Позовна заява(звичайна)
14 910/4746/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 25 495,90 грн. Розглянуто

20 й суд м. Києва товариство з 11.06.2020 р.
"Завод обмеженою 
залізобетони відповідальн
их
конструкцій 
ім. Світлани
Ковальської
П

істю 
"Північно
український

будівельний 
Альянс"

Опис: Позовна заява(звичайна)
15 910/4748/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 217 026,24 грн. Розглянуто

20 й суд м. Києва товариство з 18.06.2020
"Завод обмеженою 
залізобетони відповідальн
их
конструкцій 
ім.Світлани
Ковальської
И

істю
"Північно
український

будівельний 
Альянс"

Опис: Позовна заява(звичайна)



1 і 2 і__ a__ і__ a__ і__ a__ і__ l_
16 910/5478/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня

20 й суд м. Києва товариство з
"Завод обмеженою
залізобетони відповідальн 
их істю
конструкцій "СПЕЦБУД- 
ім.Світлани ПЛЮС" 
Ковальської
II

про стягнення 103 276,92 грн.
J__ 8
Розглянуто 
17.08.2020

7

Опис: Позовна заява(звичайна)
17 910/5474/Господарськи Акціонерне Приватне Відсутня про стягнення 622 406,58 грн. Розглянуто

20 й суд м. Києва товариство підприємств 06.10.2020 р.
"Завод о 
залізобетони "Укрбалтбуд
их
конструкцій
ім.Світлани
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
18 910/6272/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 330 122,17 грн. Розглянуто

20 й суд м. Києва товариство з 09.07.2020 р.
"Завод обмеженою
залізобетони відповідальн
их істю"БК
конструкцій "Азур Груп" 
імені
Світлани 
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
19 911 /2492/ Г осподарськи

20 й суд
Київської 
області

Акціонерне ТОВ Відсутня
товариство "ВАВІЛОН 
"Завод КОМПАНГ 
залізобетони

про стягнення 1820000,00 грн Призначено 
до судового 
розгляду 
09.11.2020

их
конструкцій 

11:40

їм.
Світлани

____________________________ Ковальської_______________________________________________________________  
Опис: Позовна заява(звичайна)

20 910/5475/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 1 816 530,72 грн. Розглянуто
20 й суд м. Києва товариство з 24.11.2020

"Завод обмеженою 
залізобетони відповідальн
их істю
конструкцій "СПЕЦБУД- 
ім.Світлани ПЛЮС" 
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
21 910/5548/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 7766719,50 грн. Розглянуто

20 й суд м. Києва товариство з 07.09.2020
"Завод обмеженою
залізобетони відповідальн 
их істю
конструкцій "Спецбуд- 
ім.Світлани Плюс"
Ковальської

Опис: 910/5548/20
Позовна заява(звичайна)

05523
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22 910/5547/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 716619,74 грн. Розглянуто

20 й суд м. Києва товариство з 12.08.2020 р.
"Завод обмеженою
залізобетони відповідальн
их істю
конструкцій "Спецбуд- 
ім.Світлани Плюс"
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
23 910/5549/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 695943,43 грн. Розглянуто

20 й суд м. Києва товариство з 17.09.2020
"Завод обмеженою
залізобетони відповідальн 
их істю
конструкцій "Спецбуд- 
ім.Світлани Плюс"
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
24 906/529/2 Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 11518,94 грн Розглянуто

0 й суд товариство з 10.09.2020
Житомирської "Завод обмеженою
області залізобетони відповідальн

их істю"Домоб
конструкцій удівельна
ім.Світлани компанія"®
Ковальської ундамент"

Опис: Позовна заява(звичайна)
25 910/6269/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 87341,96 грн. Розглянуто

20 й суд м. Києва товариство з 03.08.2020
"Завод обмеженою 
залізобетони відповідальн 
их істю"БК
конструкцій "Азур Груп" 
імені
Світлани
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
27 910/7936/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 2 798 727,29 грн. Розглянуто

20 й суд м. Києва товариство з 10.09.2020
"Завод обмеженою
залізобетони відповідальн
их істю
конструкцій " АРКАДА- 
імені БУДІВНИЦ
Світлани ТВО"
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
28 910/9450/Господарськи Акціонерне Відсутня про стягнення 579 417,73 грн. Направлено

20 й суд м. Києва товариство Комунальне до
"Завод підприємств апеляційного
залізобетони о з питань суду
их будівництва 15.10.2020 р.
конструкцій житлових 
ім.Світлани будинків
Ковальської "Житлоінвес
" тбуд - УКБ

Опис: Позовна заява(звичайна)
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902/55/21 Господарськи Акцонерне Товариство Відсутня 

й суд товариство з
Вінницької "Завод обмеженою

про стягнення 641956,62 грн. Розглянуто
15.03.2021

області залізобетони відповідальн
их істю
конструкцій "Будівельне 
ім. С. управління
Ковальської механізації 
п

Опис: Позовна заява(звичайна)
ЗО 910/1083 Господарськи Акціонерне Комунальне Відсутня про стягнення 70820,11 грн. Розглянуто

3/20 й суд м. Києва товариство підприємств 29.09.2020
"Завод о з питань 
залізобетони будівництва 
их житлових
конструкцій будинків 
імені "Житлоінвес
Світлани тбуд-УКБ"
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
31 910/1922 Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 120 495,90 грн. Направлено

1/20 й суд м. Києва товариство з до
"Завод обмеженою апеляційного
залізобетони відповідальн суду
их істю 31.03.2021
конструкцій "ОРГАНІЗА
ім.Світлани ЦІЯ
Ковальської ДОРОЖНЬ

____________________________ 2__________ ОГО РУХУ"_____________________________________________________  
Опис: Позовна заява(звичайна)

32 910/1191 Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 150 848,01 грн. Розглянуто
6/20 й суд м. Києва товариство з 23.11.2020

"Завод обмеженою 
залізобетони відповідальн 
их істю
конструкцій "Спецбуд- 
імені Плюс
Світлани
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
33 911/2492/ Г осподарськи

20 й суд
Київської 
області

Акціонерне ТОВ Відсутня
товариство "ВАВІЛОН 
"Завод КОМПАНІ" 
залізобетони

забезпечення позову Розглянуто
31.08.2020 р.

их
конструкцій 
ім.
Світлани
Ковальської________________________________

Опис: Забезпечення позову чи скасування забезпечення позову (2-й розділ звіту)
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34 910/1932 Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня 

1/20 й суд м. Києва товариство з
"Завод обмеженою

про стягнення 26 396,22 грн.
1__ ?__ І
Розглянуто 
25.01.2021

залізобетони відповідальн
их ІСТЮ

конструкцій "БК"СКАЙ- 
імені БУД"
Світлани
Ковальської

7

Опис: Позовна заява(звичайна)
35 910/1784 Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 81 564,16 грн. Розглянуто 

3/20 й суд м. Києва товариство з 19.01.2021 р.
"Завод обмеженою 
залізобетони відповідальн
их істю
конструкцій "Будівельни
імені к 5"
Світлани 
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
36 910/1407 Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 48 630,55 грн. Розглянуто

5/20 й суд м. Києва товариство з 17.11.2020 р.
"Завод обмеженою 
залізобетони відповідальн
их істю
конструкцій "БУДІВЕЛЬ
імені НА
Світлани КОМПАНІЯ
Ковальської
" "ОЛІМП1КС

Опис: Позовна заява(звичайна)
37 910/8007/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 102 612 грн. 24 Розглянуто

20 й суд м. Києва товариство з коп. 16.09.2020 р.
"Завод обмеженою 
залізобетони відповідальн 
их істю "БУД-
конструкцій ОПТІМА- 
імені КОНСТРАК
Світлани ШЕН"
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
38 910/6988/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 102798,61 грн. Розглянуто

20 й суд м. Києва товариство з 17.08.2020 р.
"Завод обмеженою
залізобетони відповідальн
их істю "БК-
конструкцій 2016" 
імені
Світлани
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)

.020
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39 910/4507/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня 

20 й суд м. Києва товариство з
"Завод обмеженою 
залізобетони відповідальн

1______ 7
про стягнення 41104,18 грн.

І * 1
Розглянуто 
04.06.2020 р.

ИХ ІСТЮ

конструкцій "ПРОФІБУ 
ім.Світлани Д ПРОЕКТ" 
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
40 910/4505/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 619733,94 грн.

20 й суд м. Києва товариство з
"Завод обмеженою
залізобетони відповідальн
их істю
конструкцій "Будівельна
ім.Світлани компанія -
Ковальської ВР"

Призначено 
до судового 
розгляду 
08.09.2020 
16:00

Опис: Позовна заява(звичайна)
41 910/6268/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 119 043,29 грн. Розглянуто

20 й суд м. Києва товариство з 27.08.2020
"Завод обмеженою
залізобетони відповідальн 
их істю
конструкцій "КОМПАН1
імені Я БЛАГО-
Світлани ІНВЕСТ"
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
42 911/1468/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 381905,44 грн. Повернуто

20 й суд товариство з 31.08.2020
Київської "Завод обмеженою
області залізобетони відповідальн

их істю
конструкцій "ВІЛЕС" 
ім.
Світлани

____________________________ Ковальської_________________________________________________________________  
Опис: Позовна заява(звичайна)

43 910/1025 Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 21556,43 грн. Розглянуто
7/20 й суд м. Києва товариство з 22.09.2020 р.

"Завод обмеженою 
залізобетони відповідальн
их істю
конструкцій "КЖБК
імені БМУ-1"
Світлани
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
44 910/1412 Північний Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 192.078,80 грн. Повернуто

6/19 апеляційний товариство з 10.02.2020
господарський "Завод обмеженою
суд залізобетони відповідальн

их істю
конструкцій "ОРГАНІК
ім.Світлани СІДС"
Ковальської

Опис: За заявою сторони (друга інстанція)
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45 910/4505/Господарськи Акціонерне

20 й суд м. Києва товариство
"Завод 
залізобетони 
их 
конструкцій 
ім.Світлани 
Ковальської 
н

д/н Відсутня про стягнення 619733,94 грн. Розглянуто 
08.09.2020 р.

Опис: Відмова від позову (2-й розділ звіту)
46 910/4881/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 85982,45 грн Розглянуто

20 й суд м. Києва товариство 3 10.08.2020 р.

істю 
"Спецбуд- 
Плюс"

"Завод обмеженою 
залізобетони відповідальн 
их
конструкцій
ім.Світлани
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
47 906/524/2 Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про видачу наказу Розглянуто

0 й суд товариство з 30.11.2020
Житомирської "Завод обмеженою
області залізобетони відповідальн

их істю"Домоб
конструкцій удівельна
ім.Світлани компанія"®
Ковальської ундамент"
п

Опис: Інші типи заяви (2-й розділ звіту)
48 910/1951 Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 667 528,49 грн. Розглянуто

6/20 й суд м. Києва товариство з 26.01.2020 р.
"Завод обмеженою 
залізобетони відповідальн
их істю
конструкцій "Торговий
імені дім
Світлани "ДСК135"
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)
49 910/9450/Північний Акціонерне Комунальне Товариство про стягнення 579 417,73 грн. Розглянуто

20 апеляційний товариство підприємства 28.12.2020 р.
господарський "Завод о з питань обмеженою
суд залізобетони будівництва відповідальн

их житлових істю
конструкцій будинків "Подолжилб 
ім.Світлани "Житлоінвес уд"
Ковальської тбуд-УКБ"
п

Опис: За заявою сторони (друга інстанція)
50 911/2492/Господарськи ТОВ Акціонерне Відсутня про стягнення 673833,50 грн Призначено

20 й суд "ВАВІЛОН товариство до судового
Київської КОМПАНІ" "Завод розгляду
області залізобетони 19.10.2020

их
конструкцій

11:40

їм.
Світлани
Ковальської 

Опис: Зустрічна позовна заява



I 1 I 2 I З I 4 I 5 I 6 I_____________ 7______________I 8
51 910/4887/Господарськи Акціонерне Товариство Відсутня про стягнення 27577,48 грн Розглянуто

20 й суд м. Києва товариство з 13.08.2020
"Завод обмеженою
залізобетони відповідальн
их істю
конструкцій "Спецбуд-
ім.Світлани Плюс"
Ковальської

Опис: Позовна заява(звичайна)

20 о



18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Структура підприємства: - будівельно монтажне управління; - чотири формовочні корпуси (цехи), - два 
відкриті полігони, - три бетонозмішувальні вузли, - відкритий склад інертних, - склад цементу і золи, який 
складається із 6 силосів ємністю 700т кожен, - арматурний цех, - допоміжні цехи. Емітент дочірніх 
підприємств, філій, представництв та іншиих відокремлених структурних підрозділів не має і в 
найближчий час не планує створювати. 12 квітня 2018 року на загальних зборах акціонерів було 
припинено повноваження членів Ревізійної комісії АТ «ЗЗБКІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ». Ревізійну комісію В 
Товаристві ліквідовано. 25 квітня 2019 року рішенням єдиного акціонера було припинено повноваження 
Наглядової ради і Правління Товариства, був обраний Директор.

Інформація про чисельність працівників
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 757. Середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб):-6 2 Чисельність працівників, які 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає: 3. Фонд оплати праці: 158 549 тис.грн.. 
в зв'язку із зменшенням кількості працівників. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення 
рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента полягає в матеріальному заохочені 
працівників, тобто своєчасній виплаті заробітної плати, соціальних виплат та компенсацій працівникам, 
покращенні умов та ефективності праці, підвищені рівня кваліфікації працівників шляхом відвідування 
семінарів, підписки на періодичні видання, заохочення навчання працівників в вищих закладах України.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
Емітент належить до Української державної корпорації по транспортному будівництву "Укртрансбуд", 
код за ЄДРПОУ - 00034861, місцезнаходження - 03049, м. Київ, вул. Богданівська, буд. 3. Корпорація 
"Укртрансбуд" була створена згідно з Постановою Кабінету Міністрів України у 1992 році. Це один з 
найбільших будівельних комплексів України (до його складу входять 53 організації та понад 11 тисяч 
робітників), підприємства якого мають сорокарічний досвід роботи в Україні та за кордоном. 
Корпорацією збудована та електрифікована практично вся мережа залізниць України; спроектовані та 
збудовані залізниці у Гвінеї, Ірані, Іраку, в Сирійській Арабській Республіці. Споруджені палац культури 
"Україна" у Києві, Центральний залізничний вокзал і Бориспільский аеропорт; збудовані морські порти у 
Одесі, Іллічевську, Миколаєві, поромні переправи Іллічевськ-Варна, Іллічевськ-Поті й інші об'єкти. 
Перспективні напрямки співпраці корпорації з іноземними партнерами: будівництво і електрифікація 
залізниць із налагодженням автоматики та зв'язку, від проекту до здачі "під ключ"; будівництво інших 
шляхів та ремонт залізниць; спорудження, реконструкція аеропортів і аеродромів, у тому числі злітно- 
посадкових смуг; будівництво і ремонт автодоріг; спорудження морських портів, причалів і припортових 
споруд; виконання днопоглиблюючих і рефулерних робіт; будівництво і реконструкція промислових, 
цивільних об'єктів та житла. Участь емітента у об'єданні безстрокова. З 28.11.2013 року Корпорація 
знаходиться в стані припинення, підстава: за судовим рішенням про банкрутство. Судове рішення: судове 
рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури № 50/15-Б від 
19.11.2013 року. Найменування суду: Господарський суд в м. Києві. Дата набуття чинності: 19.11.2013 
року. Емітент є учасником асоціації Промислово будівельна група "Ковальська" з 2006 року.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
В звітному році емітент не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, 
установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
AT "Завод залізобетонних конструкцій ім.С.Ковальської" пропозицій щодо реорганізацій з боку третіх 
осіб в звітному періоді не надходило.

Опис обраної облікової політики
З 01 січня 2012 року AT "Завод залізобетонних конструкцій ім.С.Ковальської"" почало застосовувати 
вимоги МСФЗ. Облік основних засобів здійснюється у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби". 
Облік запасів здійснюється у відповідності до вимог МСБО 2 "Запаси". Облік дебіторської заборгованості 
здійснюється у відповідності до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти". Облік доходів здійснюєтья у 
відповідноті до вимог МСБО 18 "Дохід". Протягом звітного року облікова політика не змінювалась.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент



Основними видами діяльності товариства є: - виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів; - 
виробництво металевих конструкцій; - виробництво стінних блоків; - транспортно-експедиційні послуги. 
Діяльність Товариства залежить від сезонних змін. Основні ризики в діяльності емітента пов'язані з 
нестабільністю законодавства та зниженням платоспроможності споживачів. Ці ризики неконтрольовані 
та непередбачувані. Галузь активно розвивається. Нові тежнології в даний час Товариство не впроваджує. 
Конкуренція в галузі справляє незначний вплив на діяльність емітента. Свою діяльність товариство 
планує продовжувати і розвивати в майбутньому. Для виробництва продукції використовується тільки 
найкраща сировина, яка пройшла вхідний контороль і гарантує найвищі показники якості. Виробництво 
ведеться на самому сучасному обладнанні, аналогів якому немає в Україні. Зразки продукції пройшли 
тисячі найсуворіших випробувань, які підтвердили її відповідність міжнародним стандартам якості. - 
ринок збуту - це ринок будівництва в м. Києві та Київської обл.; - основні споживачі продукції - юридичні 
особи та фізичні особи. Будівельний ринок України характеризується високою динамікою розвитку, у 
зв'язку з чим існує тенденція зростання попиту на виробництво товарного бетону та будівельних розчинів 
і на автоперевезення продукції будівельного призначення. Постійний розвиток виробничої бази 
підприємству нарощувати об'єми виробництва. В зв'язку з розвиненням сучасних будівельних технологій, 
галузі, у якій здійснює діяльність Емітент, притаманна відсутність сезонного впливу.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Основними активами підприємства є основні засоби. AT "Завод залізобетонних конструкцій 
ім.С.Ковальської" за остані п'ять років придбав основних засобів на суму 971 578 тис. грн., в т.ч. в 2016 
р. - 9 226 тис.грн., в 2017 р. - 11 663 тис.грн., в 2018 р. - 776 348 тис. грн, в 2019 р. - 62 206 тис. грн.в 2020 
р. -112 135 тис.грн. Значних відчужень активів не було.

Інформація про основні засоби емітента
Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ведеться відповідно до вимог чинного законодавства 
за допомогою журналів-ордерів на рахунку 10 "Основні засоби". В балансі основні засоби відображені за 
собівартістю їх придбання. Основні засоби відображені в балансі за залишковою вартістю. Підприємство 
основні засоби не орендує. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): 
Терміни та умови користування основними засобами на підприємстві визначені в обліковій політиці і 
обумовлюються строком корисної експлуатації, технічною та проектною документацією, технічним 
станом та ступенем зносу. Первісна вартість основних засобів: 475 318 тис.грн. Ступінь зносу основних 
засобів: 37,94% Ступінь використання основних засобів: 100%. Сума нарахованого зносу: 180 317 тис.грн. 
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: придбанням основних засобів на суму 62 206 
тис.грн., нарахуванням амортизації на суму 41 383 тис. грн. та вибуттям основних засобів на суму 1 954 
тис.грн. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: основних засобів, що виключені 
з активів та щодо яких існує обмеження права власності немає, в заставі основні засоби не перебувають. 
Основні засоби знаходяться за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Серед проблем, які впливають на діяльність Емітента можна виділити наступні: - нестабільність 
законодавства, зокрема, зміна податкового законодавства в сторону збільшення податкового 
навантаження; - прийняття обмежуючих ринкові відносини актів органами державної влади; - 
адміністративне втручання уряду в процес ціноутворення; - запровадження більш складної та непрозорої 
дозвільної процедури у будівництві; - зменшення реальних доходів населення в наслідок інфляційних 
процесів в державі; - погіршення загальної економічної ситуації в Україні; - форс-мажорні обставини 
(стихійні лиха, введення військового чи надзвичайного стану, тощо).

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних та залучених коштів. Розрахунки 
з покупцями здійснюються на умовах попередньої оплати.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Виконані всі завдання по виробництву продукції по укладеним договорам.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Сконцентрувати свою діяльність на рішення слідуючих завданнь: - випуск продукції згідно ринку збуту, - 
розширення номенклатури, - зниження собівартості, - збільшення об'єму збуту, - сервіс роботи з 
замовниками, - освоєння випуску нових видів продукції, - впровадження прогресивних видів технологій.



Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Підприємство в звітному періоді досліджень та розробк не проводило.

Інша інформація
Товариство займається будівництвом житлових та нежитлових приміщень, виготовленням та 
постачанням на будівельні майданчики таких основних будівельних виробів як бетонні суміші, будівельні 
матеріали, залізобетонні вироби, тобто працює в будівельній промисловості м. Києва та Київської області. 
Загальними зборами акціонерів 12.04.2018 р. прийняте рішення про зміну типу товариства з публічного 
акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Іншої інформації, що може бути істотною 
для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.



IV. Інформація про органи управління

020 о. ■?SMA 05523398

Орган управління Структура Персональний склад
Вищий орган управління Єдиний акціонер Єдиний акціонер - ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА 
КОВАЛЬСЬКА".

Виконавчий орган 
управління

Одноособовий - Директор Директор - Гвоздарьов Євген Борисович



V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ 
з/п

Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові

РІК 
народ
ження

Освіта Стаж 
роботи 
(років)

Найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав

Дата набуття 
повноважень 
та термін, на 
який обрано 
(призначено)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Директор Гвоздарьов Євген

Борисович
1969 Повна вища 31 ТОВ "Бетон Комплекс", 04012164, Директор 05.05.2020, не 

визначений

Опис: Повноваження та обов'язки Директора визначені Статутом Товариства та Положенням про виконвчий орган Товариства. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом 
згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Зміни у персональному складі посадової особи в звітному періоді відбулися 05.05.2020 
року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) -31. Попередня посада: Директор в ТОВ "Бетон Комплекс". 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

2 Головний бухгалтер Стоянов Денис Іванович 1975 Повна вища 20 AT "Завод залізобетонних конструкцій ім.
С.Ковальської", 05523398, Головний 
бухгалтер

01.06.2004, не 
визначений

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагороду за виконня обов'язків отримував згідно штатного розкладу. Змін у персональному 
складі посадової особи у звітному році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 20. Попередні 
посади: AT "Завод залізобетонних конструкцій ім. С.Ковальської", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.



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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або

учасника

Ідентифікацій 
ний код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості)

Регіональне відділення фонду 
державного майна України

19030825 Бульвар Шевченка буд. 50-Г, м. Київ, 
Шевченківський, 01032, УКРАЇНА

0

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості)

Усього: 0



VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство сконцентрувати свою діяльність на рішення слідуючих завданнь: - випуск продукції згідно 
ринку збуту, - розширення номенклатури, - зниження собівартості, - збільшення об'єму збуту, - сервіс 
роботи з замовниками, - освоєння випуску нових видів продукції, - впровадження прогресивних видів 
технологій.

2. Інформація про розвиток емітента
Сучасне обладнання, передові технології, новітні методи контролю, функціонуючі системи управління 
дозволяють Товариству випускати конкурентоспроможну продукцію стабільно високої якості.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або 
витрат емітента
Товариство не укладало протягом 2020 року деривативів та не вчиняли правочинів щодо похідних 
цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

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
Протягом 2020 року Товариство страхування прогнозованих операцій для хеджування ризиків не 
проводило. Процес управління ризиками дозволяє виявляти, оцінювати і управляти потенційними і 
фактичними погрозами, які можуть вплинути на здатність Товариства досягти поставлених цілей. 
Ефективне управління ризиками забезпечує впровадження і ефективність процесу по усім напрямкам 
діяльності. В процесі оцінки впливу ризиків основна увага спрямована на ризики, які можуть негативно 
позначитися на реалізації стратегії Товариства та на його операційної діяльності.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків
Ринковий ризик. Обсяги реалізації Товариства залежать від обсягів виробництва. Товариство не 
закуповує сировину, тому не схильне до ризику зміни ціни на сировину. Ціновий ризик. Товариство не 
схильне до цінового ризику. Кредитний ризик. Фінансові інструменти, за якими у Товариства може 
потенційно виникнути значна концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів та 
дебіторської заборгованості, а також інших фінансових активів. Грошові кошти Товариства, в основному, 
зберігаються у надійних банках, що розташовані в Україні. Ризик ліквідності. Основним ризиком 
діяльності Товариства є ризик ліквідності. Станом на 31 грудня 2020 року оборотні активи Товариства 
менше поточних зобов’язань на 102 548 тис. грн. Поточні зобов’язання Товариства складають 70% 
пасиву - сформовані, в основному, торгівельною та бюджетною кредиторською заборгованістю. Поточна 
діяльність підприємства на 100% фінансується за рахунок власного капіталу (прибутку). В цілому 
Товариство має стійке положення. Результати аналізу ліквідності балансу свідчать, що як на початок, так 
і на кінець 2020 року баланс емітента є ліквідним.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) Посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Єдиний акціонер АТ «ЗЗБК ІМ.КОВАЛЬСЬКОЇ» в 2020 році не затвержував власний кодекс 
корпоративного управління.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не приймало рішення про застосування в добровільному порядку принципів (кодексів) 
корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій, об’єднань юридичних осіб тощо.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги
Товариство не приймало рішення про застосування в добровільному порядку принципів (кодексів) 
корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій, об’єднань юридичних осіб тощо.



2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного 
в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу 
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо 
емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не підтверджується, 
оскільки АТ «ЗЗБК ІМ.КОВАЛЬСЬКОЇ» в 2020 році не затверджувало власного Кодексу корпоративного 
управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, 
організацій.

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

X

Дата проведення 29.12.2020
Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: внесення змін до штатного розпису. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. 
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: Внести зміни до штатного розпису Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції. Ввести їх в дію з 01 січня 2020.
Відповідно до статті 49 Закону У країни «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові

X
Дата проведення 17.12.2020
Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: надання згоди на безоплатну передачу до комунальної 
власності каналізаційних камер.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: Прийнято рішення надати згоду AT «ЗЗБК ІМ.КОВАЛЬСЬКОЇ» на 
безоплатну передачу зовнішніх каналізаційних мереж: каналізаційна мережа від житлового будинку на вул. 
Драгоманова (поштова адреса: ДрагомановаДО) від К1-1 до К1-4 балансова вартість - 199 809,00 грн.; від К1-4 до 
К1-5 балансова вартість - 403 005,00 грн.; від т. «А» до К1-5 балансова вартість - 31 828,00 грн.; від К1-5 до К1-9 
балансова вартість - 1 111 422,00 грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.



Вид загальних зборів річні позачергові

X
11.12.2020Дата проведення

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: надання згоди на укладення правочину.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийнято рішення надати згоду на укладення із з АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «СТІМА КЕПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39955535, від імені та в інтересах якого на підставі 
Договору про управління активами №6-КУА від 19.08.2015 року діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» (Продавець) 
Договору викупу цінних паперів, відповідно до якого ціна продажу (сума договору) пакету цінних паперів (Облігації 
іменні, відсоткові серії N) складає 40 000 000,00 грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові

X

Дата проведення 10.12.2020

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження Корпоративного стандарту. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення затвердити Корпоративний стандарт щодо 
організації віддаленого підключення до корпоративного інформаційного простору.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного

Вид загальних зборів
товариства.______

річні позачергові

X
Дата проведення

Кворум зборів, %
03.12.2020

100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: призначення аудиторської фірми для аудиту річної 
фінансової звітності.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. 
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Аудиторська Фірма «Імона-Аудит», ідентифікаційний код юридичної особи 32409677 
(надалі - ТОВ «АФ «Імона-Аудит») аудиторською фірмою для надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2020 рік, підготовленої відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності та визначити умови договору, що укладатиметься з цією аудиторською фірмою. 
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.



Вид загальних зборів річні позачергові

X
24.11.2020Дата проведення

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: створення Аудиторського Комітету. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Створити Аудиторський Комітет АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» в складі 3 (трьох) осіб. 2. 
Призначити членами Аудиторського Комітету АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»: Малихіну Тетяну Ігорівну, Фурдило Ніну Миколаївну та 
Коваленко Дарину Вікторівну. 3.Призначити Головою Аудиторського Комітету АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» Малихіну Тетяну Ігорівну. 4. 
Затвердити ПОРЯДОК проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені 
для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ». 5.Затвердити Тендерну документацію для 
проведення конкурсу з відбору суб’єкта/ів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з 
аудиту фінансової звітності за 2019 рік та огляду фінансової звітності за 9 місяців 2020 року АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ». 6. Затвердити 
Тендерну документацію для проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути 
призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові

X
Дата проведення 06.10.2020
Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: надання згоди на укладення правочину. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийнято рішення надати згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» додаткової угоди (надалі - Додаткова угода 1) до Генерального договору про 
надання гарантій № IG-147879-Г від 13.08.2019 щодо внесенням змін таким чином, щоб ліміт Генерального 
договору 1, в рамках якого надаються банківські гарантії - не більше суми 10 000 000,00 (десять мільйонів, 00) 
гривень. 2. Надати згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» додаткової угоди до 
Генерального договору про надання гарантій № IG-147879-Г від 13.08.2019 (надалі - Генеральний договір 1) щодо 
внесенням змін таким чином, щоб ліміт Генерального договору 1, в рамках якого надаються банківські гарантії - не 
більше суми 10 000 000,00 (десять мільйонів, 00) гривень.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.



Вид загальних зборів річні позачергові

X

05.10.2020Дата проведення

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження Корпоративного стандарту.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення затвердити Корпоративний стандарт про 
корпоративний мобільний зв’язок.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові

X
Дата проведення 01.10.2020
Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: надання згоди на укладення правочину. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: Прийнято рішення надати згоду на укладення з ТОВ 
«Автобудкомплекс-К» договору на централізоване перевезення вантажів автомобільним транспортом орієнтовною 
вартістю до 340 000 000,00 грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів позачергові

X

річні

Дата проведення

Кворум зборів, %
30.09.2020

100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: надання згоди на укладення правочину.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: Прийнято рішення надати згоду на укладення з Приватним 
акціонерним товариством «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту», 
ідентифікаційний код юридичної особи 04737111 (Виконавець), додаткової угоди до Договору № 3 від 30.06.2020р 
про надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом та послуг, пов’язаних з перевезенням вантажів 
залізничним транспортом на суму до 7 800 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.



Вид загальних зборів річні позачергові

X
29.09.2020Дата проведення

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: надання згоди на безоплатну передачу до комунальної 
власності зовнішніх водопровідних мереж.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: Прийнято рішення надати згоду AT «ЗЗБК ІМ.КОВАЛЬСЬКОЇ» на 
безоплатну передачу до комунальної власності територіальної громади м. Києва зовнішніх водопровідних мереж 
0300 довжиною 217,3 м. по вул. Кубанській балансовою вартістю на загальну суму: 1 609 611,30 грн..
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові
X

Дата проведення 23.09.2020
Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження Корпоративного стандарту. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення затвердити Корпоративний стандарт щодо 
«Порядок оформлення договорів з покупцями товарів ПБГ Ковальська щодо забезпечення виконання зобов’язань по 
оплаті поставленого товару».
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.______

річніВид загальних зборів позачергові

Дата проведення

Кворум зборів, %

X

16.09.2020 

100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження Корпоративного стандарту.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення затвердити Корпоративний стандарт щодо 
оформлення, реєстрації та припинення довіреностей.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.



Вид загальних зборів річні позачергові

X
01.09.2020Дата проведення

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: внесення змін до штатного розпису.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: Внести зміни до штатного розпису Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції. Ввести їх в дію з 01 вересня 2020.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові

X
Дата проведення 01.08.2020
Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: внесення змін до штатноо розпису. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: Внести зміни до штатного розпису Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції. Ввести їх в дію з 01 серпня 2020.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові

X
Дата проведення

Кворум зборів, %
31.07.2020

100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на укладення Договору гарантії 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: Надати згод на укладення з АТ АБ «ПІВДЕННИЙ» договору про 
надання гарантії на суму до 10 000 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.



Вид загальних зборів річні позачергові

X
23.07.2020Дата проведення

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочину 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору купівлі-продажу 
частки в статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ» на суму до 436 550 390,74 грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові

X

Дата проведення 16.07.2020

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочинів 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договорів поставки з ТОВ 
«АРТБУДСЕРВІС» на загальну суму до 7 000 000,00грн. 2. Надати згоду на укладення Товариством договорів 
поставки з ТОВ «ПАРТНЕР 3» на загальну суму до 7 100 000,00грн. 3. Надати згоду на укладення Товариством 
договорів поставки з ПрАТ "МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ 3" на загальну суму до 10 320 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.______

річніВид загальних зборів позачергові

X
Дата проведення

Кворум зборів, %
09.07.2020

100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочинів 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договорів поставки з ТОВ 
«Л1ДЕР-ГРУПП » на загальну суму до 90 000 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.



Вид загальних зборів річні позачергові

X

08.07.2020Дата проведення

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочинів 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: І. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«РОЗВАДІВ БУДМАТЕРІАЛИ» на суму до 10 000 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові

X

Дата проведення 07.07.2020
Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочину 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ПрАТ 
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «Київміськбуд» на суму 20 561 877,04 грн..
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного

Вид загальних зборів
товариства.______

річні позачергові

X
Дата проведення

Кворум зборів, %
06.07.2020

100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочину 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«ТЕХНОПРИВІД ІНВЕСТ ГРУП» на суму до 41 000 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.



Вид загальних зборів річні позачергові

X

03.07.2020Дата проведення

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про затвердження Корпоративного стандарту.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про затвердження Корпоративного стандарту Про 
управління конфліктами інтересів.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові

X
Дата проведення 02.07.2020
Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочинів 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«БТК «СТОЛИЦЯ-СЕРВІС» на суму до 150 000 000,00грн., 2. Надати згоду на укладення Товариством договору 
поставки з ТОВ «ФІРМА «ВІКАНТ» на суму до 30 000 000,00грн., 3. Надати згоду на укладення Товариством 
договору поставки з ПрАТ «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» на суму до 28 500 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.______

річніВид загальних зборів позачергові
~X

Дата проведення

Кворум зборів, %
30.06.2020

100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочину 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ПАТ 
«КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ» на суму до 7 800 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.



Вид загальних зборів річні позачергові

X
25.06.2020Дата проведення

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочинів 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«ВІНКЕ» на суму до 12 828 000,00грн., 2. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«АВТОБАНСЕРВІС» на суму до 40 000 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові

X

Дата проведення 24.06.2020

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: надання згоди на вчинення значного правочину. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. прийнято рішення про укладення із АТ «АЛЬФА-БАНК» 
додаткової угоди до договору про відкриття кредитної лінії із лімітом, еквівалентним сумі, що не перевищує 14 000 
000,00 (чотирнадцять мільйонів) доларів США. 2. Прийнято рішення про укладення із АТ «АЛЬФА-БАНК» 
додаткової угоди до договору про відкриття кредитної лінії із лімітом, еквівалентним сумі, що не перевищує 5 000 
000,00 (п’ять мільйонів) доларів США.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.______

річніВид загальних зборів позачергові

X
Дата проведення

Кворум зборів, %
18.06.2020

100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочинів 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«ОНУР ЬААХУТ ТАШИМАНДЖИЛИК» на суму до 21 119 208,00грн., 2. Надати згоду на укладення Товариством 
договору поставкиз ТОВ «ПРАЙМСТОН» на суму до 20 000 000,00грн. 3. Надати згоду на укладення Товариством 
договору поставки з ТОВ «ЕЛІТБУД 2020» на суму 8 000 000,00 грн. 4. Надати згоду на укладення Товариством 
договору поставки з ТОВ «СОЛО СВ» на суму 6 000 000,00 грн. 5. Надати згоду на укладення Товариством 
договору поставки з ТОВ «РТС ПЛЮС» на суму 30 000 000,00 грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.



Вид загальних зборів річні позачергові

X

10.06.2020Дата проведення

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: встановлення нового розміру відсоткової ставки за 
облігаціями.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про встановлення, починаючи з 01 липня 2020 
року, нового розміру відсоткової ставки за облігаціями серії V та серії W, емітентом яких є Товариство, в розмірі 15 
(п’ятнадцяти) відсотків річних.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові

X

Дата проведення 04.06.2020
Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження корпоративних стандартів. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про затвердження Корпоративного стандарту Про 
інформаційний простір. Прийнято рішення про затвердження Корпоративного стандарту Про апаратні засоби 
користувача.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів позачерговірічні

X
Дата проведення

Кворум зборів, %
28.05.2020

100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження річних результатів діяльності. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення річних загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затвердити звіт Директора AT «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати діяльність Директора AT «ЗЗБК ЇМ. 
КОВАЛЬСЬКОЇ» такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства. 2. Звіт та висновки ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ» за підсумками аудиту 
фінансової звітності AT «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2019 рік прийняти до відома. 3. Затвердити річний звіт AT 
«ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2019 рік у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року), Звіту 
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2019 рік, Звіту про власний капітал за 2019 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2019 рік. 4. 
Прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності AT AT «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2019 рік у 
розмірі 22 484 тис.грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не виплачувати. 5. Затвердити річну інформацію 
емітента цінних паперів (річний звіт) AT «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2019 рік.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.



позачергові
Х~

Вид загальних зборів річні

28.05.2020Дата проведення

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження корпоративного стандарту.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про затвердження Корпоративного стандарту Про 
надання безпроцентних позик.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові

X
Дата проведення 27.05.2020
Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочинів 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«СВІТАНОК СЕРВІС» на суму до 20 000 000,00грн.; 2. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки 
з ТОВ «БЛАГОДУД СТАНДАРТ» на суму до 15 000 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного

Вид загальних зборів
товариства.______

річні позачергові

X
Дата проведення
Кворум зборів, %

18.05.2020

100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочинів 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«ВСТРОЙКЕ» на суму до 10 000 000,00грн.; 2. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ПП 
«СЛАВІЯ-БУД» на суму до 10 000 000,00грн., 3. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«ВЕНЗАБУД» на суму до 8 000 000,00грн., 4. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«ДЕСНАПРО» на суму до 25 000 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.



Вид загальних зборів річні позачергові

X

27.04.2020Дата проведення

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на зміну цільового призначення 
нежитлового приміщення
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: Змінити цільове призначення Нежитлового приміщення групи 
приміщень № 9 загальною площею 661,4 кв.м., яке знаходиться в офісній будівлі міжнародного готельно-офісного 
комплексу розташованої за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 літ «А’», загальною площею 5565,0 
кв.м. та належить AT «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна який 
зареєстрований за номером 2589 від 20.04.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального 
округу, на об’єкт житлової нерухомості (квартиру).
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові

X

Дата проведення 02.04.2020
Кворум зборів, % 100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочинів 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«ОРІОН-ПАРТНЕРС» на суму до 40 000 000,00грн.; 2. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з 
ТОВ «ОРІОН-ТРАНС» на суму до 150 000 000,00грн., 3. Надати згоду на укладення Товариством договору 
поставки з ТОВ «РАМІРА БУД» на суму до 110 000 000,00грн., 4. Надати згоду на укладення Товариством 
договору поставки з ТОВ «КАНКРІТ» на суму до 21 000 000,00грн, 5. Надати згоду на укладення Товариством 
договору поставки з ТОВ «КИЇВ-ТРАНСБУД» на суму до 8 000 000,00грн., 6. Надати згоду на укладення 
Товариством договору поставки з ТОВ «ОЛПАНІК» на суму до 50 000 000,00грн., 7. Надати згоду на укладення 
Товариством договору поставки з ТОВ «ТБК ОМЕГА» на суму до 15 000 000,00грн., 8. Надати згоду на укладення 
Товариством договору поставки з ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» на суму до 7 000 000,00 грн., 8. 
Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ « БУДІВЕЛЬНИЙ ДВІР» на суму до 10 000 
000,00 грн., 9. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ «ВЕРІ ВЕЛ ЗБК» на суму до 30 
000 000,00грн., 10. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ «КОМФОРТБУДПОСТАЧ» 
на суму до 7 000 000,00грн., 11. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ «БУДІВЕЛЬНО- 
ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ОАЗИС ГОЛД» на суму до 40 000 000,00грн., 12. Надати згоду на укладення 
Товариством договору поставки з ТОВ «СЛОН БЕТОН ПЛЮС» на суму до 35 000 000,00грн., 13. Надати згоду на 
укладення Товариством договору поставки з ТОВ «СЛОН БЕТОН» на суму ДО 35 000 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.



Вид загальних зборів річні позачергові

X

30.03.2020Дата проведення

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочинів 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН 112» на суму 12 000 000,00грн.; 2. Надати згоду на укладення Товариством 
договору поставки з ТОВ «НОВА АНГЛІЯ БІЛДІНГ» на суму 100 000 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові

X

Дата проведення 24.03.2020
Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочинів 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«СПЕЦ-БЕТОН» на суму 20 000 000,00грн.; 2. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«ЛЕСТА БУД» на суму ЗО 000 000,00грн.; 3. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«АНТБУД» на суму 20 000 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.______

річніВид загальних зборів позачергові

X
Дата проведення

Кворум зборів, %
23.03.2020

100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про затвердження рішення про емісію облігацій серії 
V.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затверджено рішення про емісію облігацій серії V.
Відповідно до статті 49 Закону У країни «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.



Вид загальних зборів річні позачергові

X
28.02.2020Дата проведення

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження корпоративного стандарту.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про затвердження Корпоративного стандарту 
Порядок стягнення дебіторської заборгованості.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові

X
Дата проведення 17.02.2020
Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочинів. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«БУДПІДРЯД» на суму 10 000 000,00грн.; 2. Надати згоду на укладення Товариством з ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» 
договору поставки на суму 10 000 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.______

річніВид загальних зборів позачергові

X
Дата проведення

Кворум зборів, %
11.02.2020

100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АТЛАНТ МЕГАБУД» на суму 15 000 000,00грн.; 2. Надати згоду на укладення 
Товариством договору поставки з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» на суму 50 000 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.



Вид загальних зборів річні позачергові

X

22.01.2020Дата проведення

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження корпоративного стандарту.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про затвердження Корпоративного стандарту 
Вимоги та правила оформлення та затвердження документів.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні позачергові

X

Дата проведення 21.01.2020

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про надання згоди на вчинення правочинів. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ 
«МЕТІНВЕСТ-СМЦ» на суму 20 000 000,00грн.; 2. Надати згоду на укладення Товариством з ТОВ «ВАРТІС» 
договору поставки на суму 30 000 000,00грн.; 3. Надати згоду на укладення Товариством з ТОВ «МЕТАЛ 
ХОЛДИНГ ТРЕЙД» договору поставки на суму 20 000 000,00грн.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Вид загальних зборів річні

Дата проведення

Кворум зборів, %

позачергові

X

17.01.2020

100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про призначення аудиторської фірми для проведення 
аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 
30437318 (надалі - ТОВ «АФ «ЄВРОАУДИТ») аудиторською фірмою для надання аудиторських послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності AT «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2019 рік, підготовленої відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та визначити наступні умови договору, що укладатиметься з цією 
аудиторською фірмою.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.



Вид загальних зборів річні позачергові

X

Дата проведення 09.01.2020

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про встановлення нового розміру відсоткової ставки за 
облігаціями.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.
Результати розгляду питань порядку денного: Встановити новий розмір відсоткової ставки за облігаціями серій О, 
Р, Q, R, S, Т, U у розмірі 15 відсотків.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не 
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та 
внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що 
належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера 
має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у 
звітному році?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (зазначити): Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним 
акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення 
загальних зборів акціонерного товариства
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

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

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у 
звітному році?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (зазначити): Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним 
акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення 
загальних зборів акціонерного товариства

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так Ні

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

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



У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні

Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій товариства: Ні
Інше (зазначити): Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним 
акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення 
загальних зборів акціонерного товариства

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведения: 
Відсутні.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведения: 
Відсутні.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Наглядова рада станом на 31.12.2020 р. не обрана.

Чи проведені засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: Станом на 31.12.2020 року Наглядової ради в Товаристві не існує.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради 
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Станом на 31.12.2020 року Наглядової ради в 
Товаристві не існує._____________________________________________________________________________________
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

Так Ні
3 питань аудиту X
Персональний склад:
3 питань призначень X
Персональний склад:
3 винагород X
Персональний склад:
Інше (зазначити): Станом на 31.12.2020 року Наглядової ради в Товаристві не існує.

Персональний склад: Станом на 31.12,2020 року Наглядової ради в Товаристві не існує._________________________
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень________________
Наглядова рада в Товаристві не обрана
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Наглядова рада в Товаристві не обрана

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада в Товаристві не обрана
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (зазначити): Наглядова рада в Товаристві не обрана.



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 
акціонерного товариства

X

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

X

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

X

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

X

Інше (зазначити): Наглядова рада в Товаристві не обрана.
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): Наглядова рада в Товаристві не обрана.

Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Директор - Гвоздарьов Євген Борисович Повноваження та обов'язки виконавчого органу визначені
Статутом Товариства. Директор вирішує всі питання 
діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції 
інших органів управління та контролю Товариства. У межах 

__________________________________________________своєї компетенції Директор діє від імені Товариства._______  
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати 
роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства
До компетенції Директора належить: керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, 
вирішення оперативних питань діяльності Товариства, прийняття рішень та видання наказів з оперативних питань 
діяльності Товариства; розробка, впровадження та забезпечення виконання планів діяльності Товариства і заходів, 
що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової 
політики; організація контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням 
прибутку; розробка і затвердження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги; здійснення без 
довіреності від імені Товариства юридично значимих дій з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; 
представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з державними та іншими організаціями, установами, 
юридичними особами і громадянами, а також в суді; розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з 
урахуванням обмежень, встановлених Статутом; має право першого розпорядчого підпису за банківськими 
рахунками; вчинення без довіреності від імені Товариства правочинів (укладення договорів) з урахуванням 
обмежень, передбачених Статутом_________________________________________________________________________
Оцінка роботи виконавчого органу
Робота виконавчого органу в звітному періоді визнана такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента
Процес управління ризиками дозволяє виявляти, оцінювати і управляти потенційними і фактичними погрозами, які 
можуть вплинути на здатність Товариства досягти поставлених цілей. Ефективне управління ризиками забезпечує 
впровадження і ефективність процесу по усім напрямкам діяльності. В процесі оцінки впливу ризиків основна увага 
спрямована на ризики, які можуть негативно позначитися на реалізації стратегії Товариства та на його операційної 
діяльності.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію І так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії 0______осіб;

ні

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 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий
орган

Не належить 
до 

компетенції 
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 
бюджету

так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

так НІ ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

ні ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

ні ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу

так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

ні ні ні НІ 1

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу

так ні ні ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій

так ні ні ні

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні 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 порядок розподілу прибутку X
Інше (зазначити): Іншої інформації немає.



Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність 

акціонерного товариства
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Національної 

комісії з цінних 
паперів та фондового 

ринку про ринок 
цінних паперів або 

через особу, яка 
провадить діяльність 

з оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового 

ринку

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власному 

веб-сайті 
акціонерного 

товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності

так так так так так

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

НІ так так так так

Інформація про склад органів 
управління товариства

так так так так так

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

ні ні так так так

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

ні ні так так НІ

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Інше (зазначити): Іншої інформації немає.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так Ні
3 власні ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих 
акцій

X

Інше (зазначити): Ревізійної комісії в Товаристві не існує.



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

№ 
з/п

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - 
власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань 
(для юридичної особи - резидента), код/номер 3 

торговельного, банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 

органу влади іноземної держави про 
реєстрацію юридичної особи (для юридичної 

особи - нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

1 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО- 
БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА"

35142753 100

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

Загальна 
кількість акцій

Кількість акцій 
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження Дата виникнення 
обмеження

18331256__________ 0_______ д/н______________________________________________________________________
Опис: Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Призначення і звільнення посадових осіб Товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України 
"Про акціонерні товариства", Кодексу законів про працю України, Статуту, внутрішніх положень 
Товариства, зокрема Положення про виконавчий орган, Контракту з Директорм.
9) Повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осіб підприємства регламентовані і відповідають внутрішнім положеннями 
Товариства та діючому законодавству.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 
9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 
р. №3480-IV емітент (для цілей цього пункту, емітент - це AT "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ") зобов’язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), 
який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також 
перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу 
звіту про корпоративне управління емітента. Відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, наведених в Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів, 
затвердженому Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 р. №2826 
(далі - Положення №2826), а саме вимог підпункту 6 пункту 2 глави 4 Розділу III цього Положення, 
емітент зобов’язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який (яка) має висловити свою думку щодо 
інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення, а також 
перевірити інформацію, зазначену в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення. 
Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента. Ми отримали 
інформацію, яка буде зазначена емітентом в пункті 4 під назвою «Звіт про корпоративне управління» 
розділу VII під назвою «Звіт керівництва (звіт про управління)» додатка 38 під назвою «Річна інформація 
емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік» до Положення №2826. Ми перевірили інформацію, яка 
буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, а саме: - 
інформацію з посиланням на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; - 
інформацію про можливі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління; - 
інформацію про загальні збори акціонерів (учасників) емітента, що відбулися в 2019 році; - інформацію 
про наглядову раду та виконавчий орган емітента. За результатами перевірки наданої нам інформації, ми 
не виявили невідповідності інформації, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу 
VII додатка 38 до Положення №2826, наявним у емітента документам. Ми розглянули документи, на 
підставі яких емітентом буде зазначена інформація в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до 
Положення №2826, і висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації'. На нашу думку, інформація, яка 



буде зазначена емітентом в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, 
відображає достовірно, повно та у всіх суттєвих аспектах, на підставі розглянутих документів: - опис 
основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - перелік осіб, 
які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - дані про будь-які 
обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - 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; - повноваження посадових осіб 
емітента.

2020 о 05523398



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

особи
Ідентифі
каційний 

код 
юридично 

ї особи

Місцезнаходження Кількість акцій 
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Кількість за типами акцій
прості іменні привілейовані 

іменні

ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПРОМИСЛОВО- 
БУДІВЕЛЬНА ГРУПА 
КОВАЛЬСЬКА"

35142753 вул. Панаса Мирного, буд.
4, м. Київ, Печерський, 
01011

18331256 100 18331256 0

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій 
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій

(у відсотках)

Кількість за типами акцій
прості іменні привілейовані 

іменні
Усього: 18331256 100 18331256 0



X. Структура капіталу

Примітки: Єдиний акціонер - юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА".

№ 
з/п

Тип та/або клас акцій Кількість 
акцій (шт.)

Номінальна 
вартість (грн)

Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до 
торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру
1 2 3 4 5 6
1 Акції прості 

бездокументарні 
іменні

18331256 0,25 Права та обов'язки акціонерів визначені Статутам Товариства та 
чинним законодавством України.

Публічна безвідклична пропозиція (оферта) для 
всіх акціонерів - власників акцій буда здійснена 
24.09.2018 року. Публічна безвідклична вимога 
про придбання акцій в усіх власників акцій була 
здійснена 01.11.2018 року. Допуску до торгів на 
фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру в звітному періоді не було.



XL Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск

Міжнарод
ний 

ідентифі
каційний 

номер

Тип цінного 
папера

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статут
ному 

капіталі 
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.06.2010 284/1/10 Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
UA4000073324 Акція проста 

бездокументарна 
іменна

Бездокументарні
іменні

0,25 18331256 4582814,00 100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента здійснюється на неорганізованому ринку. 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на 
фондових біржах: акції в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались. Мета додаткової емісії: додаткова емісія не здійснювалась. Спосіб 
розміщення: емітент здійснював розміщення самостійно. Змін щодо розміру статутного фонду, кількості акцій їх номінальної вартості не було.



2. Інформація про облігації емітента
Дата 

реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск

Міжна
родний 

ідентифі
каційний 

номер

Облігації 
(відсоткові, 

цільові, 
дисконтні)

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість у 
випуску 

(шт.)

Форма існування 
та форма випуску

Загальна 
номінальна 

вартість (грн)

Процентна 
ставка(у 
відсотках)

Строк 
виплати 

процентів

Сума 
виплаченого 
процентного 

доходу у 
звітному періоді

(грн)

Дата 
погашення 
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23.04.2014 59/2/2014 Національна 

комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

UA40001
80590

відсоткові 1000,00 30000 Бездокументарні 
іменні

30000000,00 23 згідно 
графіку

0,00 01.04.2019

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: розповсюдження ЦП здійснюється серед конкретно визначеного кола осіб. 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля не здійснюється. Інформація щодо факту 
лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались. Мета додаткової емісії: 
залучення грошових коштів для виробничих потреб. Спосіб розміщення: емітент здійснював розміщення самостійно. Дострокове погашення: передбачається.
23.04.2014 60/2/2014 Національна 

комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

UA40001
80608

відсоткові 1000,00 30000 Бездокументарні
іменні

30000000,00 23 згідно 
графіка

3440400,00 01.04.2019

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: розповсюдження ЦП здійснюється серед конкретно визначеного кола осіб. 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля не здійснюється. Інформація щодо факту 
лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались. Мета додаткової емісії: 
залучення грошових коштів для виробничих потреб. Спосіб розміщення: емітент здійснював розміщення самостійно. Дострокове погашення: передбачається.
23.04.2014 61/2/2014 Національна 

комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

UA40001
80616

відсоткові 1000,00 30000 Бездокументарні 
іменні

30000000,00 23 згідно 
графіку

6899700,00 01.10.2019

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: розповсюдження ЦП здійснюється серед конкретно визначеного кола осіб. 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля не здійснюється. Інформація щодо факту 
лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались. Мета додаткової емісії: 
залучення грошових коштів для виробничих потреб. Спосіб розміщення: емітент здійснював розміщення самостійно. Дострокове погашення: передбачається.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23.04.2014 62/2/2014 Національна 

комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

UA40001
80624

ВІДСОТКОВІ 1000,00 40000 Бездокументарні 
іменні

40000000,00 23 згідно 
графіку

9199600,00 01.01.2020

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: розповсюдження ЦП здійснюється серед конкретно визначеного кола осіб. 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля не здійснюється. Інформація щодо факту 
лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались. Мета додаткової емісії: 
залучення грошових коштів для виробничих потреб. Спосіб розміщення: емітент здійснював розміщення самостійно. Дострокове погашення: передбачається.
20.01.2016 06/2/2016 Національна 

комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

UA40001
92942

відсоткові 1000,00 40000 Бездокументарні 
іменні

40000000,00 23 згідно 
графіку

9199600,00 28.02.2021

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: розповсюдження ЦП здійснюється серед конкретно визначеного кола осіб. 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля не здійснюється. Інформація щодо факту 
лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались. Мета додаткової емісії: 
залучення грошових коштів для виробничих потреб. Спосіб розміщення: емітент здійснював розміщення самостійно. Дострокове погашення: за ініціативою емітента.
06.07.2016 74/2/2016 Національна 

комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

UA40001
94674

відсоткові 1000,00 30000 Бездокументарні 
іменні

30000000,00 23 згідно 
графіку

6899700,00 01.10.2021

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: розповсюдження ЦП здійснюється серед конкретно визначеного кола осіб. 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля не здійснюється. Інформація щодо факту 
лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались. Мета додаткової емісії: 
залучення грошових коштів для виробничих потреб. Спосіб розміщення: емітент здійснював розміщення самостійно. Дострокове погашення: передбачається.
06.07.2016 75/2/2016 Національна 

комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

UA40001
94682

відсоткові 1000,00 30000 Б ез документарні 
іменні

30000000,00 23 згідно 
графіку

6899700,00 01.01.2022

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: розповсюдження ЦП здійснюється серед конкретно визначеного кола осіб. 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля не здійснюється. Інформація щодо факту 
лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались. Мета додаткової емісії: 
залучення грошових коштів для виробничих потреб. Спосіб розміщення: емітент здійснював розміщення самостійно. Дострокове погашення: передбачається.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
06.11.2018 87/2/2018 Національна 

комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

UA40002
02832

відсоткові 10000,00 50000 Бездокументарні 
іменні

500000000,00 23 згідно 
графіку

9388500,00 01.01.2024

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: розповсюдження ЦП здійснюється серед конкретно визначеного кола осіб. 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля не здійснюється. Інформація щодо факту 
лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались. Мета додаткової емісії: 
залучення грошових коштів для виробничих потреб. Спосіб розміщення: емітент здійснював розміщення самостійно. Дострокове погашення: передбачається.
06.11.2018 88/2/2018 Національна 

комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

UA40002
02840

відсоткові 1000,00 50000 Бездокументарні 
іменні

50000000,00 23 згідно 
графіку

7404000,00 01.04.2024

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: розповсюдження ЦП здійснюється серед конкретно визначеного кола осіб. 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля не здійснюється. Інформація щодо факту 
лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались. Мета додаткової емісії: 
залучення грошових коштів для виробничих потреб. Спосіб розміщення: емітент здійснював розміщення самостійно. Дострокове погашення: передбачається.
06.11.2018 89/2/2018 Національна 

комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

UA40002
02824

відсоткові 1000,00 40000 Бездокументарні 
іменні

40000000,00 23 ЗГІДНО 
графіку

5444000,00 01.04.2024

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: розповсюдження ЦП здійснюється серед конкретно визначеного кола осіб. 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля не здійснюється. Інформація щодо факту 
лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались. Мета додаткової емісії: 
залучення грошових коштів для виробничих потреб. Спосіб розміщення: емітент здійснював розміщення самостійно. Дострокове погашення: передбачається.
06.11.2018 90/2/2018 Національна 

комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

UA50000
00134

відсоткові 1000,00 40000 Бездокументарні 
іменні

40000000,00 23 згідно 
графіку

4083200,00 01.07.2024

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: озповсюдження ЦП здійснюється серед конкретно визначеного кола осіб. 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля не здійснюється. Інформація щодо факту 
лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались. Мета додаткової емісії: 
залучення грошових коштів для виробничих потреб. Спосіб розміщення: емітент здійснював розміщення самостійно. Дострокове погашення: передбачається.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
06.11.2018 91/2/2018 Національна 

комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

UA50000
00142

ВІДСОТКОВІ 1000,00 40000 Бездокументарні 
іменні

40000000,00 23 згідно 
графіку

3327200,00 01.07.2024

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: розповсюдження ЦП здійснюється серед конкретно визначеного кола осіб. 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля не здійснюється. Інформація щодо факту 
лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались. Мета додаткової емісії: 
залучення грошових коштів для виробничих потреб. Спосіб розміщення: емітент здійснював розміщення самостійно. Дострокове погашення: передбачається.



XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. 

грн)
Орендовані основні засоби 

(тис. грн)
Основні засоби, усього 

(тис. грн)
на початок 

періоду
на кінець 

періоду
на початок 

періоду
на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

1.Виробничого призначення: 295001 416616 0 0 295001 416616
будівлі та споруди 7196 41792 0 0 7196 41792
машини та обладнання 19611 58248 0 0 19611 58248
транспортні засоби 232499 199758 0 0 232499 199758
земельні ділянки 562 0 0 0 562 0
інші 35133 116818 0 0 35133 116818

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 295001 416616 0 0 295001 416616
Опис: Основні засоби відображені в балансі за залишковою вартістю. Підприємство основні засоби не орендує. 
Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Терміни та умови користування 
основними засобами на підприємстві визначені в обліковій політиці і обумовлюються строком корисної 
експлуатації, технічною та проектною документацією, технічним станом та ступенем зносу. Первісна вартість 
основних засобів: 645 119 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 35,42% Ступінь використання основних засобів: 
100%. Сума нарахованого зносу: 8 186 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: придбанням 
основних засобів на суму 112 135 тис.грн., нарахуванням амортизації на суму 41 383 тис. грн. та вибуттям основних 
засобів на суму 38 243 тис.грн. Перебувають в іпотеці 317127 тис.грн.Інформація про всі обмеження на 
використання майна емітента: основних засобів, що виключені з активів та щодо яких існує обмеження права 
власності немає, в заставі основні засоби не перебувають.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування 

показника
За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 172540 264451
Статутний капітал (тис. грн) 4583 4583
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4583 4583
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 167957 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 167957 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 259868 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 259868 
тис. грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.З ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.



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

виникнення
Непогашена 

частина боргу 
(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 414095 X X
утому числі:
Короткостроковий кредит банку 01.07.2019 103186 6,9 03.06.2021

Короткостроковий кредит банку 01.08.2019 310909 6,9 03.06.2021

Зобов’язання за цінними паперами X 630000 X X
утому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X 630000 X X

Відсоткові іменні, звичайні 
(незабезпечені) облігації серії N

20.01.2016 30000 15 28.02.2021

Відсоткові іменні, звичайні 
(незабезпечені) облігації серії Р

06.07.2016 30000 15 01.01.2022

Відсоткові іменні, звичайні 
(незабезпечені) облігації серії 0

06.07.2016 30000 15 01.10.2021

Відсоткові іменні, звичайні 
(незабезпечені) облігації серії Т

06.11.2018 30000 15 01.04.2024

Відсоткові іменні, звичайні 
(незабезпечені) облігації серії U

06.11.2018 30000 15 01.07.2024

Відсоткові іменні, звичайні 
(незабезпечені) облігації серії S

06.11.2018 30000 15 01.04.2024

Відсоткові іменні, звичайні 
(незабезпечені) облігації серії R

06.11.2018 50000 15 01.04.2024

Відсоткові іменні, звичайні 
(незабезпечені) облігації серії Q

06.11.2018 50000 15 01.01.2024

Відсоткові іменні, звичайні 
(незабезпечені) облігації серії W

07.05.2020 150000 15 30.09.2031



Відсоткові іменні, звичайні 
(незабезпечені) облігації серії V

07.05.2020 200000 15 30.06.2031

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

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

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов’язання X 1172 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 115450 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 1895716 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 3056433 X X
Опис: Зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, за іншими цінними паперами, за 
сертифікатами ФОН, за іпотечними цінними паперами, за векселями емітент не має.



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ 
з/п

Основний
ВИД 

продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

У 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у грошовій 
формі 

(тис. грн)

У 
відсотках 
до всієї 

виробленої 
продукції

У 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у грошовій 
формі 

(тис. грн)

У 
відсотках 
до всієї 
реалізо
ваної

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Бетон 619896,93 

метр куб.
733521,1 72,3 619896,93 метр 

куб.
733521,1 71,5

2 Розчини 37 638,46 метр 
куб.

73978,39 7,3 37 638,46 метр 
куб.

73978,39 7,2

3 Збірний 
залізобетон

45 383,15 метр 
куб.

199631,67 19,7 46 111,43 метр 
куб.

201957,66 19,7



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ 
з/п

Склад витрат Відсоток 
від 

загальної 
собівартості 
реалізованої 

продукції 
(у відсотках)

1 2 3
1 Основні матеріали 57,4

2 Послуги сторонніх організацій 8,1

3 Оплата праці персоналу та нарахування 15,5

4 Інші грошові кошти 9,9

20 о



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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська 
фірма "Євроаудит"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30437318

Місцезнаходження вул. Либідська, буд. 1А, м. Київ, Голосіївський, 01032, Україна

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

2126

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон (044) 465-23-56
Факс (044) 465-23-56
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги 

емітенту
Опис: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Євроаудит" надає 
аудиторські послуги емітенту.



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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій 
України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30370711

Місцезнаходження вул. Тропініна, буд. 7Г, м. Київ, Шевченківський, 04107, 
Україна

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Рішення НКЦПФР №2092

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00
Факс (044) 363-04-00
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: 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 зареєстрованого 
НКЦПФР 01.10.2013 рішення № 2092.



Опис: Акціонерне товариство "УКРСИББАНК" здійснює професійну депозитарну діяльність 
зберігана,

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

Акціонерне товариство "УКРСИББАНК"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

09807750

Місцезнаходження вул. Андріївська, буд. 2/12, м. Київ, Подільський, 04070, 
УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

АЕ № 286556

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон (044) 560-06-90
Факс (044) 560-06-90
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи



Дата (рік, місяць, число)

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ за ЄДРПОУ
КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ"
Територія ГОЛОСІЇВСЬКИЙ за КОАТУУ

Організаційно- Акціонерне товариство за КОПФГ
правова форма
господарювання

Вид економічної Виготовлення виробів із бетону для будівництва за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників 757
Адреса, вул. Будіндустрії , буд. 7, м. Київ, Голосіївський, 01013, (044) 239-07-86 
телефон
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 179 66
первісна вартість 1001 613 679
накопичена амортизація 1002 434 613

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 295001 416616

первісна вартість 1011 475318 645119
знос 1012 180317 228503

Інвестиційна нерухомість 1015 362117 317127
первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 391965 352521
знос інвестиційної нерухомості 1017 29848 35394

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 436913 0
інші фінансові інвестиції 1035 1268 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 450 775
Відстрочені податкові активи 1045 1645 6111
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом І 1095 1097573 740695



1 2 3 4
II. Оборотні активи

Запаси 1100 1213416 859169
Виробничі запаси 1101 61789 78721
Незавершене виробництво 1102 1129233 767050
Готова продукція ПОЗ 22247 13268
Товари 1104 147 130

Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 815026 876386
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 94644 178624
з бюджетом 1135 10995 862

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунк 1145 0 291642
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 31697 148904
Поточні фінансові інвестиції 1160 51314 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 87004 99242

Готівка 1166 1190 231
Рахунки в банках 1167 85814 99011

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:

резервах довгострокових зобов 'язанъ
1181 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0

Інші оборотні активи 1190 21763 33449
Усього за розділом II 1195 2325859 2488278

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

1200 0 0

Баланс 1300 3423432 3228973



Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4583 4583
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 2507 2507

Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 13053 13053
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 244308 152397
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом І 1495 264451 172540

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов ’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 757000 630000
Довгострокові забезпечення 1520 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:

резерв довгострокових зобов ’язань
1531 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
резерв незароблених премій 1533 0 0
інші страхові резерви 1534 0 0

Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 757000 630000

ПІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 386066 414095
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями
1610 100000 298808

товари, роботи, послуги 1615 289342 251700
розрахунками з бюджетом 1620 3524 1172

у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 1281 0
розрахунками з оплати праці 1630 5780 109

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 1512929 1236256
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 0 0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 7305 7680
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 95754 216613
Усього за розділом III 1695 2401981 2426433

98



ндартами фінансової звітності.

1 2 3 4
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс . 1900 3423432 3228973

іадена за міПримітки: Фінансова звітність Товар

Керівник

Головний бухгалтер Стоянов Ден

Гвоздарьов Є ЙЄбВІрїД'’С
^конструкпзих.. 

ім’світлани

Ідентифікаційний



КОДИ
2021.01.01

05523398
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма №2 КодзаДКУД 1801003
Стаття Код 

рядка
За звітний 

період
За 

аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1839429 1300700
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1712189 ) ( 1097000 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( о ) ( о )
Валовий: 

прибуток
2090 127240 203700

збиток 2095 ( о ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 436544 635883
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю
2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 95924 ) ( 105360 )
Витрати на збут 2150 ( 229351 ) ( 326912 )
Інші операційні витрати 2180 ( 280957 ) ( 312057 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 ( 0 ) ( о )

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток

2190 0 95254

збиток 2195 ( 42448 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 54305 8328
Інші доходи 2240 363 200

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 103751 ) ( 74549 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 380 ) ( 1813 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток
2290 0 27420

збиток 2295 ( 91911 ) ( о )



Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 (4936)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: 

прибуток
2350 0 22484

збиток 2355 ( 91911 " ) ( о )

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код 

рядка
За звітний 

період
За 

аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (91911) 22484

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За 
аналогічний 

період 
попереднього 

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 1806659 1374211
Витрати на оплату праці 2505 145592 150863
Відрахування на соціальні заходи 2510 31302 32435
Амортизація 2515 53911 38985
Інші операційні витрати 2520 280957 312057
Разом 2550 2318421 1908551

Примітки: Фінансова звітність Товариствадс^а§ена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За 
аналогічний 

період 
попереднього 

року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 18331256
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 18331256
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 1,23
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 1,23
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Головний бухгалтер

Гвоздарьов Євген Борисович

Стоянов Денис ІвановичЙЕЖііь

Керівник

'таМ'Иний
Й*1 0552339а



КОДИ
2021.01.01

05523398
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код 
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 3287152 2752832

Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування ЗОЮ 95 83
Надходження від отримання субсидій, дотацій зон 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1566714 859308
Надходження від повернення авансів 3020 46609 4472
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 35312 6014
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг)

3100 ( 3465250 ) ( 2309077 )

Праці 3105 ( 133136 ) ( 136314 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 35698 ) ( 38722 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 169104 ) ( 76365 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 5742 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 125850 ) ( 23310 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 43254 ) ( 42151 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 626148 ) ( 1019120 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 309880 ) ( 34367 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( о )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( о )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( о ) ( о )
Інші витрачання 3190 ( 558320 ) ( 32278 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (361654) (23534)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій
3200 71082 0

необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих: 

відсотків
3215 1912 8195

дивідендів 3220 45000 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 264244 170000



Примітки: Фінансова звітність Товариства складена за мГйіна

1 2 3 4
Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій
3255 ( 20562 ) ( 61333 )

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 53650 ) ( 32301 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 308026 84561
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: 
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 171049 417791
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 144909 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на: 
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 ( 226570 У ( 15943 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 23522 ) ( 43157 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 436913 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 65866 (78222)
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 12238 (17195)
Залишок коштів на початок року 3405 87004 104199
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року -"3)415 99242 87004

ми стандартами фінансової звітності.

Керівник

Головний бухгалтер

Гвоздарьов Євген Борисович

Стоянов Денис Іванович



КОДИ
2021.01.01

05523398

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал 
за 2020 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
рядка

Зареєстро
ваний

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатко
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо
ділений 

прибуток 
(непокри

тий збиток)

Неопла- 
чений 
капітал

Вилу
чений 
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4583 0 2507 13053 244308 0 0 264451
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4583 0 2507 13053 244308 0 0 264451
Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

4100 0 0 0 0 (91911) 0 0 (91911)

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0



Примітки: Фінансова звітність Товариства складена за міжна ими стандартами фінансової звітності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 (91911) 0 0 (91911)
Залишок на кінець року 4300 4583 0 2507 13053 152397 0 0 172540

Стоянов Денис Іванович

Ідентифікаційним

залізрбето
коне

Керівник

Головний бухгалтер

Гвоздарьов Євген Борисович



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



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

д/н
д/н

1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

д/н

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - 
суб’єкти аудиторської діяльності, 3 - суб’єкти 
аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності, 4 - суб’єкти аудиторської 
діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний 
інтерес)

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

д/н

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

д/н

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

д/н

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

, д/н

7 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

-

8 Думка аудитора
9 Пояснювальний параграф (за наявності)

д/н
10 Номер та дата договору на проведення аудиту д/н,
11 Дата початку та дата закінчення аудиту -
12 Дата аудиторського звіту
13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн
0,00

14 Текст аудиторського звіту



XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність Товариства була підготовлена згідно з Міжнародними стандартами 
фінансової звітності (МСФЗ) та методичними рекомендаціями, затвердженими Міністерством 
фінансів України та зареєстрованими Міністерством юстиції України на дату підготовки 
фінансової звітності. Бухгалтерський облік на Товаристві ведеться згідно з вимогами Закону 
України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", містить достовірне та 
об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки 
емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої 
фінансової звітності, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про 
розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які 
перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних 
ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності..



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

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна 
пропозиція (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок")

Дата 
виникнення 

події

Дата оприлюднення 
Повідомлення (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 ринку

Вид інформації

1 2 3
23.03.2020 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на 

суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

30.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

24.06.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

23.07.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

05.10.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів


