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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор 

 

 

 ВЕРХОВОД АНДРIЙ 

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

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ПРЕМIУМ СIТI ХХI" 

2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 41980215 

4. Місцезнаходження: 61010, Україна, Харківська обл., Червонозаводський р-н, мiсто Харкiв, 

Малом'ясницька,2 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0577005623, 0577005623 

6. Адреса електронної пошти: inna@psp.kharkov.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): 28.04.2021, Наказ директора про затвердження рiчної iнформацiї ТОВ "ПРЕМIУМ 

СIТI ХХI" за 2020рiк. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://alliance.kh.u

a/projects-item/zhitl

ovij-kompleks-titul-

budinok-na-pushkin

skij/ 29.04.2021 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу  

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)  

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 емітент  

- 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  



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 X 

1) інформація про випуски акцій емітента  

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) X 

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  

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 X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації  

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: 

   



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" 

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

 14801020000076150 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 05.03.2018 

4. Територія (область) 

 Харківська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 300000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

  

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 2 

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

 41.20 - Будiвництво житлових  та нежитлових будiвель. 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "Мегабанк" 

2) МФО банку 

 351629 

3) Поточний рахунок 

 UA823516290000000002600513895 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

  

5) МФО банку 

  

6) Поточний рахунок 

  

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Директор Виконавчий орган Верховод Андрiй Миколайович 

Загальнi збори 

учасникiв 

Вищий орган управлiння Учасники Товариства 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Верховод Андрiй Миколайович 



3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 2396217595 

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища, хiмiк 

6) Стаж роботи (років) 

 31 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "БАТРIС", 32566590 

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

 09.08.2019, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом Товариства, а саме 

здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства, вирiшує всi питання  дiяльностi  

Товариства, крiм тих, що входять до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв 

Товариства. Не маєсудимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймає посаду  директора ТОВ 

"ПРЕМIУМ СIТI ХХI" за сумiсництвом. Загальний стаж роботи 30 рокiв. 

 

1) Посада 

 головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бубир Наталiя Дмитрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 2670001127 

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 вища, спецiалiст з облiку та аудиту 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "АЛЬЯНС-ДЕВЕЛОПМЕНТ", 34862745 

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

 14.08.2019, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: 

Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за 

ощадливим використанням  матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю 

власностi пiдприємства. Здiйснює контроль  за дотриманням порядку оформлення первинних та 

бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, 

за встановленням посадових окладiв працiвникам Товариства, проведенням iнвентарiзацiї 

основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей  i коштiв, перевiрок органiзацiї 

бухгалтерського   облiку i звiтностi. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу  

господарсько-фiнансової дiяльностi  Товариства за данними бухгалтерського облiку i звiтностi  

з метою виявлення  внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних 

витрат. Не має судимостi  за корисливi та посадовi злочини. Обiймає посаду головного 

бухгалтера  ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" за сумiсництвом. Загальний стаж роботи 30 рокiв. 

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 



(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  ДОЧIРНЄ 

ПIДПРИЄМСТВО "СI 

КАПIТАЛ IНВЕСТ" ТОВ 

"БОНАММ" 

37189835 

61010, Харківська обл., 

Червонозаводський р-н, мiсто 

Харкiв, Малом'ясницька,2 

100 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 100 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

2. Інформація про облігації емітента  

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Наймену

вання 

органу, 

що 

зареєстру

вав 

випуск 

Міжнаро

дний 

ідентифік

аційний 

номер 

Облігаці

ї 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існуванн

я та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процент

на ставка 

за 

облігація

ми (у 

відсотках

) 

Термін 

виплати 

проценті

в 

Сума 

виплач

еного 

процен

тного 

доходу 

у 

звітном

у 

періоді 

(грн) 

Дата 

погаш

ення 

обліга

цій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 

18.10.2019 57/2/2019 Нацiональ

на комiсiя  

з цiнних 

паперiв та 

фондовог

о ринку 

UA500000

0654 

цільові 140 708 700 Бездокум

ентарні 

іменні 

99 218 00

0 

0  0 31.03.2

025 

Опис 

Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього термiну  їх обiгу  з урахуванням вимог законодавства , що регулює порядок 

емiсiї облiгацiй  без здiйснення  публiчної пропозицiї. 

Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти України, згiдно з чинним законодавством України. 

Одна облiгацiя дає право на отримання 0,01 кв.м загальної площi квартири в багатоповерховому  житловому будинку  з об'єктами  

торгово-розважвльної та ринкової iнфраструктури  по вулицi Свободи.36 у м.Харковi. 

Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом отримання власником облiгацiй за актом приймання-передачi вiдповiдної квартири, обраної ним  та 

зазначеної у Договорi бронювання. 

Дата початку погашення облiгацiй-01 квiтня 2024 року. 

Дата закiнчення погашення облiгацiй-31 березня 2025 року. 

18.10.2019 58/2/2019 Нацiональ

на комiсiя  

з цiнних 

паперiв та 

фондовог

о ринку 

UA500000

0662 

цільові 140 320 000 Бездокум

ентарні 

іменні 

44 800 00

0 

0  0 31.03.2

025 

Опис 

Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього термiну  їх обiгу  з урахуванням вимог законодавства , що регулює порядок 

емiсiї облiгацiй  без здiйснення  публiчної пропозицiї. 

Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти України, згiдно з чинним законодавством України. 

Одна облiгацiя дає право на отримання 0,01 кв.м загальної площi квартири в багатоповерховому  житловому будинку  з об'єктами  



торгово-розважвльної та ринкової iнфраструктури  по вулицi Свободи.36 у м.Харковi. 

Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом отримання власником облiгацiй за актом приймання-передачi вiдповiдної квартири, обраної ним  та 

зазначеної у Договорi бронювання. 

Дата початку погашення облiгацiй-01 квiтня 2024 року. 

Дата закiнчення погашення облiгацiй-31 березня 2025 року. 

18.10.2019 59/2/2019 Нацiональ

на комiсiя  

з цiнних 

паперiв та 

фондовог

о ринку 

UA500000

0670 

цільові 420 000 6 Бездокум

ентарні 

іменні 

2 520 000 0  0 31.03.2

025 

Опис 

Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього термiну  їх обiгу  з урахуванням вимог законодавства , що регулює порядок 

емiсiї облiгацiй  без здiйснення  публiчної пропозицiї. 

Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти України, згiдно з чинним законодавством України. 

Одна облiгацiя дає право на отримання  одного машино-мiсця на стоянцi пiдземного паркiнгу за вiдповiдним номером (№1-№6) в 

багатоповерховому  житловому будинку  з об'єктами  торгово-розважвльної та ринкової iнфраструктури  по вулицi Свободи.36 у м.Харковi. 

Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом отримання власником облiгацiй за актом приймання-передачi машино-мiсця за вiдповiдним номером 

(№1-№6), обраної ним  та зазначеної у Договорi бронювання. 

Дата початку погашення облiгацiй-01 квiтня 2024 року. 

Дата закiнчення погашення облiгацiй-31 березня 2025 року. 

18.10.2019 60/2/2019 Нацiональ

на комiсiя  

з цiнних 

паперiв та 

фондовог

о ринку 

UA500000

0688 

цільові 420 000 6 Бездокум

ентарні 

іменні 

2 520 000 0  0 31.03.2

025 

Опис 

Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього термiну  їх обiгу  з урахуванням вимог законодавства , що регулює порядок 

емiсiї облiгацiй  без здiйснення  публiчної пропозицiї. 

Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти України, згiдно з чинним законодавством України. 

Одна облiгацiя дає право на отримання  одного машино-мiсця на стоянцi пiдземного паркiнгу за вiдповiдним номером (№7-№12) в 

багатоповерховому  житловому будинку  з об'єктами  торгово-розважвльної та ринкової iнфраструктури  по вулицi Свободи.36 у м.Харковi. 

Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом отримання власником облiгацiй за актом приймання-передачi машино-мiсця за вiдповiдним номером 

(№7-№12), обраної ним  та зазначеної у Договорi бронювання. 

Дата початку погашення облiгацiй-01 квiтня 2024 року. 

Дата закiнчення погашення облiгацiй-31 березня 2025 року. 

18.10.2019 61/2/2019 Нацiональ

на комiсiя  

з цiнних 

паперiв та 

UA500000

0696 

цільові 420 000 6 Бездокум

ентарні 

іменні 

2 520 000 0  0 31.03.2

025 



фондовог

о ринку 

Опис 

Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього термiну  їх обiгу  з урахуванням вимог законодавства , що регулює порядок 

емiсiї облiгацiй  без здiйснення  публiчної пропозицiї. 

Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти України, згiдно з чинним законодавством України. 

Одна облiгацiя дає право на отримання  одного машино-мiсця на стоянцi пiдземного паркiнгу за вiдповiдним номером (№13-№18) в 

багатоповерховому  житловому будинку  з об'єктами  торгово-розважвльної та ринкової iнфраструктури  по вулицi Свободи.36 у м.Харковi. 

Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом отримання власником облiгацiй за актом приймання-передачi машино-мiсця за вiдповiдним номером 

(№13-№18), обраної ним  та зазначеної у Договорi бронювання. 

Дата початку погашення облiгацiй-01 квiтня 2024 року. 

Дата закiнчення погашення облiгацiй-31 березня 2025 року. 

 



Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій 

підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі 

об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 
Звiт про стан об'єкту нерухомостi Багатоквартирного житлового будинку з об'єктами 

торгово-розважальної та ринкової iнфраструктури по вул. Свободи, 36 у м. Харковi. 

 Будiвництво багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та 

ринкової iнфраструктури по вул. Свободи, 36 в м. Харковi здiйснюється на земельнiй дiлянцi 

загальною площею 0,3912 га.Зведений кошторисний розрахунок вартостi будiвництва 

багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової 

iнфраструктури по вул. Свободи, 36 (колишня вул. Iванова) в м. Харковi складений  

Генеральним проектувальником ТОВ "НАЙС - ПРОЕКТ", (далi - Проект), у складi том №1 - том 

№ 10,  та затверджений Наказом Директора ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" за № 4 вiд 02 червня 

2019 року. Згiдно з цим  зведеним кошторисним розрахунком загальна кошторисна вартiсть 

будiвництва багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та 

ринкової iнфраструктури по вул. Свободи, 36 (колишня вул. Iванова) в м. Харковi, складає 214 

652 996,00 грн. (двiстi чотирнадцять мiльйонiв шiстсот п'ятдесят двi тисячi дев'ятсот дев'яносто 

шiсть гривень 00 копiйок). У 2020 роцi було проведено коригування проектної документацiї 

генеральним проектувальником  ТОВ "НАЙС - ПРОЕКТ" .За результатами розгляду проектної 

документацiї  був виданий експертний звiт  ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА АГЕНЦIЯ "ГАЛIЛЕО".  

Тривалiсть будiвництва багатоквартирного житлового будинку з об'єктами 

торгово-розважальної та ринкової iнфраструктури по вул. Свободи, 36 в м. Харковi -24 мiсяця 

кiлькiсть квартир у будинку -106,  та кiлькiсть машино-мiсць на стоянцi в пiдземному паркiнгу 

81. 

Проектна документацiя передбачає будiвництво багатоквартирного житлового будинку з 

об'єктами торгово-розважальної та ринкової iнфраструктури по вул. Свободи, 36 в м. Харковi у 

вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. 

Генеральним пiдрядником, який здiйснює весь комплекс будiвельно-монтажних та 

пусконалагоджувальних  робiт по будiвництву багатоповерхового житлового будинку з 

об'єктами торгово-розважальної та ринкової iнфраструктури по вул. Свободи, 36 у м. Харковi, 

згiдно погодженої та затвердженої проектно-кошторисної документацiї - є ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСТАЛЬКОНСТРУКЦIЯ" (61010, м. Харкiв, вул. 

Малом'ясницька, будинок 2, iдентифiкацiйний код юридичної особи 01413848), що дiє на 

пiдставi: 

- Договору № 04/19 генерального будiвельного пiдряду вiд 15.04.2019 р.;  

- Лiцензiї на здiйснення господарської дiяльностi з будiвництва об'єктiв, що за класом наслiдкiв 

(вiдповiдальностi) належать до об'єктiв з середнiми та значними наслiдками (за перелiком видiв 

робiт згiдно з додатком), виданою Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiю України 

19.08.2019 р., згiдно з рiшенням вiд 07.08.2019 року та наказом про видачу лiцензiї № 44-Л, 

початок дiї Лiцензiї - з 07 серпня 2019 року, строк дiї - безстроково; 

- Дозволу на виконання будiвельних робiт № ХК 112191971361 вiд 16 липня 2019 року, 

виданого Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю України. 

Станом на 31.12.2020 року було використано кошти на будiвництво у сумi  59 363  тис.грн. 

Виконання плану будiвництва здiйснено на 55 %. 

Виконанi роботи, а саме: 

- Виконанi пiдготовчi роботи, включно: вiдключенi електромережi, мережi водопостачання та 

каналiзацiйних мережi. Встановлено тимчасове електропостачання, водопостачання будiвлi. 

Знесенi зеленi насадження та демонтованi наявнi ( старi) будiвлi. Обладнано будiвельний 

майданчик ( встановленi будiвельнi вагончики, тимчасова огорожа, мийка колiс, охорона  та 

т/д). 

- Виконанi земельнi роботи та роботи по влаштуванню котловану. 



- Встановлений баштовий кран на шпунтових палях. 

- Влаштовано фундаментнi шпунтовi палi та ростверки. 

- Влаштованi монолiтнi фундаментнi плити. 

На стадiї завершення знаходятся  наступнi роботи,  якi виконанi на 85% -90 %: 

- Влаштування  стiн паркiнгу. 

- Влаштування монолiтного каркасу та кладки з цегли, керамоблокiв та пiноблокiв . 

 -Влаштування перекриття. 

 - Цегляна кладка. 

 - Колони. 

   

 



 

 

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: 24 31 0 0 24 31 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 24 31 0 0 24 31 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

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 24 31 0 0 24 31 

Опис 

Основнi засоби на початок перiоду по первiснiй вартостi - 26 тис.грн. 

Знос- 2 тис.грн.  

Основнi засоби на початок перiоду по залишковiй вартостi - 24 тис.грн. 

 

Основнi засоби на кiнець перiоду по первiснiй вартостi - 44 тис.грн. 

Знос- 13 тис.грн.  

Основнi засоби на кiнець перiоду по залишковiй вартостi - 31 тис.грн. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

1 227 -496 

Статутний капітал (тис.грн) 300 300 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

927 -796 

Опис З економiчної точки зору чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна товариства, 

вiльного вiд боргових зобов'язань. 

Розрахункова вартiсть чистих активiв ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI "  за  попереднiй  

перiод 2019  рiк  дорiвнює  -496 тис.грн 

Розрахункова вартiсть чистих активiв ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI "  за звiтний перiод 

2020 рiк  дорiвнює 1227 тис.грн 

За звiтний перiод розрахункова вартiсть чистих активiв виросла на 1723 тис.грн. 

Висновок ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" за звiтний 2020 рiк получило прибуток в розмiрi 1723 

тис.грн. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

Відсоток за 

користування 

коштами 

Дата 

погашення 



грн) (відсоток річних) 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

Зобов’язання за цінними паперами X 151 578 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 151 578 X X 

UA5000000654(Серiя А) 18.10.2019 99 218 0 31.03.2025 

UA5000000662(Серiя В) 18.10.2019 44 800 0 31.03.2025 

UA5000000670 (Серiя С) 18.10.2019 2 520 0 31.03.2025 

UA5000000688 (Серiя Д) 18.10.2019 2 520 0 31.03.2025 

UA5000000696(Серiя Е) 18.10.2019 2 520 0 31.03.2025 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0 30.12.1899 0 X 30.12.1899 

Податкові зобов'язання X 194 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 51 794 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 203 566 X X 

Опис д/н 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., мiсто 

Київ, Тропiнiна,7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 0445910400 

Факс 0444825214 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 



професiйну депозитарну дiяльнiсть 

Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр 

власникiв iменних цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МЕГАБАНК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 09804119 

Місцезнаходження 61002, Україна, Харківська обл., мiсто 

Харкiв, Алчевських,3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №263494 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 0577602087 

Факс 0577140612 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 

професiйну депозитарну дiяльнiсть 

Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр 

власникiв iменних цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агенство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., мiсто 

Київ, Бориса Грiнченка,3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 0444983815 

Факс 0444983816 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 

професiйну депозитарну дiяльнiсть 

Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр 

власникiв iменних цiнних паперiв. 

 



КОДИ 

Дата 01.12.2020 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ СIТI 

ХХI" 
за ЄДРПОУ 41980215 

Територія Харківська область, Червонозаводський р-н за КОАТУУ 6310138800 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності 

Будівництво житлових і нежитлових 

будівель 
за КВЕД 41.20 

Середня кількість працівників: 2 

Адреса, телефон: 61010 мiсто Харкiв, Малом'ясницька,2, 0577005623 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 0 0 

    первісна вартість 1001 0 0 

    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 11 455 59 363 

Основні засоби 1010 24 31 

    первісна вартість 1011 26 44 

    знос 1012 ( 2 ) ( 13 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 11 479 59 394 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 484 2 729 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 3 395 15 643 

    з бюджетом 1135 3 240 14 590 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 16 214 

Поточні фінансові інвестиції 1160 147 272 91 040 

Гроші та їх еквіваленти 1165 975 4 971 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 212 

Усього за розділом II 1195 155 366 145 399 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 166 845 204 793 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 300 300 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -796 927 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 -496 1 227 

    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 151 578 151 578 

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 151 578 151 578 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 0 3 598 

    розрахунками з бюджетом 1620 39 194 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 144 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 0 1 270 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 15 724 46 926 

Усього за розділом IІІ 1695 15 763 51 988 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 166 845 204 793 

 

Керівник    ВЕРХОВОД АНДРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

 

Головний бухгалтер   БУБИР НАТАЛIЯ ДМИТРIВНА 



КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ СIТI 

ХХI" 
за ЄДРПОУ 41980215 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 0 0 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 3 351 

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 ( 3 803 ) ( 928 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1 262 ) ( 59 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 218 ) ( 0 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 6 280 ) ( 636 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 64 438 4 702 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 56 231 ) ( 4 722 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 1 927 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 656 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -204 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 1 723 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 656 ) 

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 1 723 -656 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 112 114 

Відрахування на соціальні заходи 2510 25 25 

Амортизація 2515 13 2 

Інші операційні витрати 2520 6 133 846 

Разом 2550 6 283 987 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    ВЕРХОВОД АНДРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

 

Головний бухгалтер   БУБИР НАТАЛIЯ ДМИТРIВНА 



КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ СIТI 

ХХI" 
за ЄДРПОУ 41980215 

 

 

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

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 4 590 0 

Надходження від повернення авансів 3020 3 454 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 3 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 0 0 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 78 295 ) ( 16 143 ) 

Праці 3105 ( 91 ) ( 91 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 47 ) ( 47 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 569 ) ( 419 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 3 320 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -74 275 -16 700 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 93 639 156 280 

    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 7 700 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 151 996 ) 

    необоротних активів 3260 ( 21 ) ( 26 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 23 914 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 77 404 4 258 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 15 966 29 627 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 15 099 ) ( 16 223 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 867 13 404 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 3 996 962 

Залишок коштів на початок року 3405 975 13 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 4 971 975 

 

Керівник    ВЕРХОВОД АНДРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

 

Головний бухгалтер   БУБИР НАТАЛIЯ ДМИТРIВНА 



КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" 
за ЄДРПОУ 41980215 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 300 0 0 0 -796 0 0 -496 

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 300 0 0 0 -796 0 0 -496 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 1 723 0 0 1 723 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 1 723 0 0 1 723 

Залишок на кінець року  4300 300 0 0 0 927 0 0 1 227 

 

Керівник    ВЕРХОВОД АНДРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

 

Головний бухгалтер   БУБИР НАТАЛIЯ ДМИТРIВНА 





XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"ФОССТIС-АУДИТ" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23747776 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

61022, м.Харкiв, площа Свободи, 

буд.7 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3794 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: АПУ 283/4, дата: 28.11.2013 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Учасникам та керiвництву ТОВ 

"ПРЕМIУМ СIТI ХХI" 

 

 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: А-1/03-20, дата: 01.03.2021 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 30.03.2021, дата 

закінчення: 12.03.2021 

11 Дата аудиторського звіту 12.03.2021 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

54 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

Думка iз застереженням 



Ми провели аудит фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" (надалi ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI"), що 

додається, яка складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звiту 

про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про змiни у власному капiталi та 

Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до 

фiнансової звiтностi, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi згiдно чинного 

законодавства України. 

         На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого Звiту,  повний комплект фiнансової звiтностi, що додається, 

вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2020 року, її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, 

вiдповiдно до застосовної концептуальної основи - Нацiональних положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку та Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в 

Українi" вiд 16.07.99 р. № 996. 

 

Основа для  думки iз застереженням 

На модифiкацiю думки аудитора вплинуло наступне:  

Станом на 31.12.2020 року на балансi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицiї, 

призначенi для торгiвлi. Вiдповiдно до вимог ПСБО 12 "Фiнансовi iнвестицiї" та облiковiй 

полiтицi пiдприємства поточнi фiнансовi iнвестицiї  облiковуються Товариством за 

справедливою вартiстю. У зв'язку з вiдсутнiстю активного ринку, справедлива вартiсть 

поточних фiнансових iнвестицiй визначена пiдприємством за   їх собiвартiстю з урахуванням 

зменшення корисностi iнвестицiї. 

Товариством не повнiстю розкрита iнформацiя щодо процедур, порядку, або управлiнських 

рiшень, на пiдставi яких визначається справедлива вартiсть фiнансових активiв, по яких немає 

активного ринку. Тобто iснує певна невизначенiсть   щодо впливу цього питання на 

фiнансову звiтнiсть звiтного перiоду. 

 

Аудиторська перевiрка проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII, 

Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та 

супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, якi 

використовуються пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi пiдприємства. 

Нашу вiдповiдальнiсть, згiдно з цими стандартами, викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть 



аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.  

Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних 

бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та 

етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.  

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, згiдно з нашим професiйним судженням, були 

найбiльш значущими для нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Крiм 

питань, викладених у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що немає 

ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi. 

 

Пояснювальний параграф 

 

В перiодi пiсля дати складання фiнансової звiтностi (31.12.2020 р.) до дати аудиторського 

висновку (12.03.2021 року)  мали мiсце подiї, якi можуть суттєво впливати на 

фiнансово-господарський стан Пiдприємства та призвести до значної змiни вартостi його 

чистих активiв. 

ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" функцiонує в нестабiльному середовищi, пов'язаному iз свiтовою 

економiчною кризою та панденiмою на  короновiрус. Полiпшення економiчної ситуацiї в 

Українi в бiльшiй мiрi залежатиме вiд ефективних фiскальних i iнших заходiв, якi 

здiйснюватися урядом України. В цей же час не iснує чiткого уявлення того, якi заходи 

вживатиме уряд України для подолання кризи. 

Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.Iнша iнформацiя 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в України та за таку систему внутрiшнього 

контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити 

складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або 

помилки.  

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, 

де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 



припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатiв цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування пiдприємства. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Цiлями нашого аудиту є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в 

цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Об?рунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений 

вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення 

можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо 

або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть  впливати на економiчнi рiшення 

користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.      

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:                    

o iдентифiкуємо та  оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства або помилки; розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також  отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили пiд значний сумнiв можливiсть ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" 

продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої 

суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 



доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї,  а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

 Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

Основнi вiдомостi про емiтента: 

1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ 

СIТI ХХI". 

2. Код ЄДРПОУ - 41980215; 

3. Мiсцезнаходження: 61010, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, вул. Малом'ясницька, 2 

4. Дата державної реєстрацiї - 05.03.2018 року. 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"ФОССТIС-АУДИТ"  
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