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ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

flyMKa
Приватним акцiонерним товариством Аудиторська фiрма к.Ще Вiзу> (ноdалi - ДуdumорJ проведено

аудит фiнансово'i звiтностi Комунального пiдприемства кФiнансова компанiя <Житло-iнвест>

Виконавчого органу КиIвськоТ мiськоI ради (КиТвськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) (код за €flРПОУ

- З28554ijб мiсцезнаходження - 0].601, м. Киiв, вулиця Володимирська, будинок 42) (наdалi -
Ф -э-:сзэ 1,аупонiя), що склада€ться з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на З1.12.2019 року, Звiry
-:] a -a*:эBi результати (3Biry про сукупний дохiд), Звiry про рух грошових коштiв, Звiry про власниЙ
- z- -э - j э f, r, що закiнчився зазначеною датою, i Примiток до фiнансовоТ звiтностi, включаючи стислиЙ

э ", -.- э: j-а..i,,,lцих облiкових полiтик.

-= -=-, :,lt,lKy, фiнансова звiтнiсть, що дода€ться, вiдобража€ достовiрно, в ycix суттсвих аспектах

: -:--:э.,;iстанФiнансовоТкомпанiiна31.12.2019року,iТфiнансовi результатиiгрошовi потокизарiк,
* - ::- --ився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТзвiтностi (МСФ3).

Э.:_ова мя думки
',' ,, - Е овели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиry (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно

: -,1 i,tи стандартами викладено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовот звiтностi>

-а-Jого звiry. Ми € незалежними по вiдношенню до ФiнансовоТ компанiТ згiдно Кодексом етики

iрофесiЙних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та

етичними вимогами, застосованими в YKpaTHi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали

iншi обов'язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ.

Ми вважа€мо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i приЙнятними мя використання ix

чк основи для нашоi'думки.

Ключовi питання аудиry
..,lючовi питання аудиry- це питання, що, на наше професiйне судження, булинайбiльш значущими
-:. час нашого аудиry фiнансовоТ звiтностi за поточниЙ перiод. l-{i питання розглядалися в KoHTeKcTi

- j_ого аудиry фiнансовоТ звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо Hei; при цьому ми не

:,,:"-свлю€мо oKpeMoi думки щодо цих питань. Ми визначили, що немае ключових питань аудиту,

- : : з,"ацiю про якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.

-сормацiя, що не е фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неТ

-"-::з-- нськиЙ персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання рiчноТ звiтностi
- : ,,,-э вii-управителя (надалi - рiчних звiтних даних) вiдповiдно до Порядку надання звiтностi

-a-:эвими компанiями, фiнансовими установами-юридичними особами публiчного права,

:a:-"!,'и товариствами, а також юридичними особами-суб'ектами господарювання, якi за своТм

:::::"','стаryсом не е фiнансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-

- .. , = 
.",,., а ктами ,Щержфiнпослуг або Нацкомфiнпослуг можливiсть надавати послуги з фiнансового
:э-зердженого розпорядженням Нацiональноi koMicii, що здiйсню€ державне регулювання у

"-- з фiнансових послуг вiд 26.09.2017 року NsЗ840 (надалi - Порядок надання звiтностi

: ,. ,,,,, - смпанiями NэЗ840).

iд*rо до Порядку надання звiтностi фiнансовими компанiями NsЗ840 до рiчноТ звiтностi

овоТ компанГгуправителя за 2019 piK належить:

ш+нй аркуш (додаток 6);

шеt'iýчАудит оцlнкА прАво консмтинг
:;:i';.:*a; a,jr,.,;
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- -]З tr"Э ''] РО обсяг та кiлькiсгь укладених та виконаних договорiв з надання фiнансових послуг
-л-_-л,, ]l.

_t_J v!, l l,

- :ЗеДенi Данi щодо маЙна, переданого установниками в управлiння у формi Ns1 Баланс (Звiт про
э *ансовий сган), передбачений додатком 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського
:j-- H,i 1 <<Загальнi вимоги до фiнансовоl'звiтностi>, затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
.":,а ни вiд 07.02.2013 року Nе7З, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiiУкраТни вiд 28.О2,2013 року
',;3Збi22868;
- Э *aicOBa звiтнiсть в обсязi, визначеному частиною другою статгi 11 Закону Украiни кПро
i, ,-:.--e:cbBl иli облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi>.

- : - . - , ','- а *Эдо фiнансовоТ звiтностi не поширю€ться на рiчнi звiтнi данi та, вiдповiдно, ми не робимо
:,, _- :]-, : i,дь-яким piBHeM впевненостi щодо такоТ iнформацiТ.

:: : j,, : -ашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознаЙомитися з рiчними
]:--,",,,",-.1rlмиФiнансовоТкомпанiТза2019рiк,таприцьомурозглянутичи€сутт€ваневiдповiднiсть

- : --,",,,l звiтними даними та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями отриманими пiд час
: -,,-, :5Э, ЧИ е ця iнформацiя/мае виглядтакоi, що мiстить сутт€ве викривлення.
:,_: -а ccHoBi проведенотнамироботистосовнорiчнихзвiтнихданих,мидоходимодовисновку,що
_-,: ]vTT€Be Викривлення цiсТ iншоТ iнформацiТ, ми зобов'язанi повiдомити про цеЙ факт. Ми не

:,.:зl,,,] и таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвицими повноваження, за

фiнансову звiтнiсть

-, -равлiнський персонал Фiнансовот компанiт несе вiдповiдальнiсть за складання iдостовiрне подання
э BaHcoBoi звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоl звiтностi та за таку систему
:,,трiшнього контролю, яку управлiнський персонал визнача€ потрiбною мя того, щоб забезпечити
:,-"адання фiнансовотзвiтностi, що не мiстить с\лп€вих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
-:,] складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi
] -звсово'i компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це
j : --]:свано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про
- =. 

-еЗеРВнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський
-;: -:-:,- абО плану€ лiквiдуватИ компанiЮ чи припинИти дiяльнiСть, або не ма€ iнших реальних
: -:-i]-аТИВ 

ЦЬОМУ.
,--: НаДiЛеНО наЙВищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсrь за нагляд за процесом

: - ]-::зэго звiryвання Фiнансовоi компанii.

З .:-овiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi
-._"-"'" цiлями € отримання обГрунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить
: -..: -] викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiry аудитора, що мiстить нашу

- lf -эунтоваНа впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, проте не гаранryе, що аудит,
-: _ :: -.-.,; вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттеве викривлення, якщо воно icHye. Викривлення

_ * -: j.-" результатом шахрайства або помилки; вони вважаються сугт€вими, якщо окремо або в

: - -: -- ', ОбГРУнтовано очiкусться, вони мож}лгь впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
- : - : -] -: ]. ra ocHoBi цiеi фiнансовоТ звiтностi.
],,:- ,_*" .,:итвiдповiднодо вимогМСА,ми використовуемо професiйнесудженнята професiйний
:": ._" 

-":'" -3этЯгом УсЬого заВдаНня з аУдИтУ.

ве*ýч:::/' :_F(i i9дво консмтинГ
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, : ," -: -: ,.|,,,

, -a--,,э l.i,y,€Nro та оцiню€мо ризики суп€вого викривлення фiнансовоiзвiтностi внаслiдок шахраЙства

-,,-],,,/.l"l Hl,.1 , розробля€мо Й викону€мо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також
:-:."",€1,1o аудиторськi докази, що € достатнiми та прийнятними мя використання li як основи для
-:-: J.у,\1ки, Ризик невиявлення сутт€вого викривлення внаслiдок шахраЙства с вищим, нiж для
з,,-:,,з.,,1еtlня внаслiдок помилки, оскiльки шахраЙство може включати змову, пiдробку, навмиснi
-: ] -, :-,,l неправильнi твердження або нехryвання заходами внутрiшнього контролю;
- :-:",",,€,,1о 0озумiння заходiв внугрiшнього контролю, що стосуються аудиry, мя розробки
: " -,,-- ] ]:-,,r, процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi

: " :-: '" " ] - ,-a L* Н ЬоГо коНтролю;
,": -эийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обlрунтованiсть облiкових оцiнок i

,,,, : 
"знриттiв 

iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;
,,- ;,,сновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про

: - ]-э дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на ocHoвi отриманих аудиторських
: j,l ,,lo висновок, чи icHye сугтсва невизначенiсть щодо подiЙ або умов, якi поставили б пiд

--,,,tHiB можливiсть ФiнансовоТ компанiТ продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми

о -.I-:","a висновку щодо iснування сутгсвоТ невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в сво€му
j:- .,:,1тора до вiдповiдних розкриттiв iнформацir у фiнансовiЙ звiтностi або, якщо TaKi розкриття
- :: :,,,ацi't € неналежними, модифiкувати свою думку. Нашiдокази грунryються на доказах, отриманих
- ] :ати нашого звiту аудитора. BTiM маЙбутнi подiТ або умови можуть примусити пiдприемство
-i,,-:|1нити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
- :*iнюемо загальне подання, струкryру та змiст фiнансовоТ звiтностi виключно з розкриттям
-Ээсrulацi't', а також те, чи показу€ фiнансова звiтнiсть операцir та подil, що покладенi в основу li
:---адання, так, щоб досяпи достовiрного подання.
'"., 'lовiдомля€мо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований

-f:=- i час проведення аудитута суггсвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки

-.,]-:,,1 и внррiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиry.
',,-Э.сЖ нада€мо тим, кого надiлено наЙвищими повноваження, твердження, що ми виконали

: --:з:.liетичнi вимогищодонезалежностi,таповiдомля€моТмпровсi стосункиЙiншi питання,якi

---.,i эбrрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
j: _ : :: зtо, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
i - 

= 
: 

= 
- .,у, Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалася тим, кого надiлено наЙвищими

-::-::; *l€ннямиl ми визначили Ti, що мали наЙбiльше значення пiд час аудиту фiнансовоТ звiтностi
- _ -: - -: -о перiоду, тобто Ti, якi е ключовими питаннями аудиry. Ми описуемо цi питання в своему звiтi
: :.,-: зэ KpiM випадкiв, якщо законодавчим або регулятивним актом заборонено публiчне розкриття
-:,--] -Итання, або якщо за вкраЙ виняткових обставин ми вважа€мо, що таке питання не слiд
: _-:.-.]Вати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано
-: ::: . - а*i'л Його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

пеУiýч
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Звiт щодо iнtлих законодавчих та нормативних aKTiB

lнформацiя про Фiнансову компонiю

Повне найменування
Комунальне пiдприемство кФiнансова компанiя <Житло-

iHBecT> Виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
( Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

-:--"a -a- 
"*.1 

И код 32855406

, _-::-:!-_-:lНя 0160]", м. Киiв, вулиця Володимирська, будинок 42

\|с.еst{f, opftlн виконавчоТ влади, до сфери

!-ЕхlЁiaння якого належить пiдприемство

,Щепартамент будiвництва та житлового забезпечення
Виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (КиТвськоi

MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ)

Ъелiк засновни KiB (учасни Ki в) КиТвська MicbKa рада

э..lди дlяльностI

64.99 Надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування

та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у. (основний)

64.19 lншi види грошового посередництва;

68.3 ]. Агентства HepyxoMocTi;

68.32 Управлiння нерухомим маЙном за винагороду або
на ocHoBi контракry

: --эзiдальнi особи
,Щиректор - Погребной BiKTop Петрович

Головний бухгалтер - Чупрун Маргарита Миколаiвна

: -.-:.ва компанiя здiйснюе свою господарську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про реестрацiю
: -:-:эво't установи (серiя ФК Ne2) вiд 04.0З.2004 року N9 1О9, реестрацiйний номер 131ООО45 та
- -:-: ча здiйснення дiяльностi iз залучення коштiв установникiв управлiння майном для
: -:-:,занняоб'ектiвбудiвництвата/абоздiйсненняоперацiйзнерухомiстю,виданоТНацiональною
" : " : :,: що здiйсню€ державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 21.09.2012 року за
, . _:_] :трок дiI- безстроково.

Э э эцч /воння (змiно) сmаmуmноzо (склаOеноео/пайовоео) капimалу Фiнансовоi компонii
--.-.- ЭiнансовоТ компанiТ було затверджено розпорядженням Киiвського мiського голови вiд
:- --:]Э4 року Ne27. Статр в новiй редакцiТ затверджено розпорядженням Виконавчого органу
' " ] _:, : ,,licbKol, ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) вiд о5.о6.2о14 року No730.
]- - - - . - з.З СтатрУ розмiР статугногО капiталУ ФiнансовоТ компанiI становить 145 0оО 0ОО (сто сорок
- i-: ,, -.;энiв) гривень.

-"-- ' : : СТаТУry ВиЗначено, що при cTBopeHHi ФiнансовоТ компанiТабо у разi збiльшення розмiру
, r: ni --:.э-ого стаryтного капiталу, стаryтний капiтал сплачу€ться у грошовiй формi та розмiщуеться,: :.-,]_:-,'х рахунках комерцiйних банкiв, якщо iнше не передбачено законодавствомУкраТни з

: : - -._ : : --: зl,HKiB фiнансових послуг.
: : : . : - -: :татутного капiталу ФiнансовоТ компанiТ здiйснено насryпним чином:

пеt'iýчд-:/- ]- -<_д -9Авс консАлтинr

ir;a];r_.a(; э]f,*;
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Р,оmо бонкiвськоi вчпчскч
внеску ёо сmаmуmно2о
копimалу

Внесок dо сmаmуmноzо капimолу Сума, zpH.

1 10.02.2004 Головне управлiння житлового забезпечення
Виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстра цii)

1 з55 410,00
17.01.2006 11 000 000,00
17.0 1.2006 14 000 000,00
18.0 1.2006 22 000 000,00
]з э2 2006 7 200 000,00

:] ]006 20 000 000,00

: э06 500 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00
_ _ _,: -: 2006 15 000 000,00

:,1 2006 10 000 000,00
_: a4.2006 8 944 590,00

-:jэч 145 000 000,00

: :-ЭВlДНО до рiшення КиТвськоТ MicbKoT ради (lV сесiя Vll скликання) вiдО6.О7.2Оt7 Nа721l288З кПро
j',' - у найменування комунального комерцiйного унiтарного пiдприемства кФiнансова компанiя

-,1тло-iнвест) виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ)
-: збiльшення розмiру статугного капiталу прийнято рiшення збiльшити розмiр статугного капiталу
- ],,t,унального пiдприемства кФiнансова компанiя кЖитло-iнвест> виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT
:: -,l (КИiВСькоТ мiськоТдержавноI адмiнiстрацiТ) на суму 5ОО ООО ООO,О0 (п'ятсот мiльйонiв) гривень оо
,:- за рахуноК грошовогО внескУ власника та встановити його на piBHi 645000000,00 (шiстсотсорок
- :-: ,,лiльйонiв) гривень, 00 коп.

]-ЗГуT внесено змiни розпорядженням Виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради {Киiвськоi
: державноi адмiнiстрацiТ) вiд 26.10.2017 року N9lз45 пПро внесення змiн до статуtу
-..- ьного комерцiйного унiтарного пiдприемства кФiнансова компанiя кЖитло-iнвесг>
- . з*ого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрацiТ).
.. --о до ро3порядження внесено змiни до п.3.З Статуry та визначено, що розмiр статутного
. - , ЭiнансовоТ компанiТ становить 645 00О ОО0 гривень.
, , * -, и ФiнаНсовоТ компанiТ надiйшли грошовi кошти з призначенням платежу внесок до статугного

. - , З РОЗМiрi 500 000 000,0 грн., зокреМа, згiднО з банкiвськими виписками: вiд 31.1о.2о17 року в

-5: ]00000,0 ГРН., Вiд 26.t2.2017 року в cyMi 15ОООООOО,0 грн., вiд 27.t2.2O17 року в cyMi
_ : :i]0,0 грн.

:.:а<цiЮ стаryry затверджено розпорядженням Виконавчого органу КиТвськоТ мiськоI ради
_:,] ,,ticbKoT державноТ адмiнiстраЦiТ) вiд 21.03.2018 рокУ Ns453 кПро внесення змiн до стаryry
- : -: - ]ro пiдприемства <Фiнансова компанiя <Житло-iнвест> Виконавчого органу КиТвськоТ

- -.:,. КиiвськоТ мiськоiдержавноТадмiнiстрацiТ)>,

- : - З З Статру визначеНо, Що розмiр статугного капiталу ФiнансовоТ компанiТ становить
- - - :, -сивень вiдповiдно до рiшення КиТвськот MicbKoi ради вiд Об липня 2017 року Ns 721/288З
,, -, -айменування комунального комерцiйного унiтарного пiдпри€мства кФiнансова компанiя
: - -::]т)) виконавчого органу КиТвськоТ мiськоi ради (КиТвськоI MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ)
: _ i t * я розмiру статугного капiталу прийнято рiшення збiльшити розмiр стаryтного капiталу.

пеt'iýч

l

!,:,.- :- -(; прАво консмтинг

n:?yrtr.:bit +jrlr;

__ :_:З 2006
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, э- -э,- с нансовоl' компанiТ сплачено грошовими коштами в повному обсязi. Розмiр
:-а-,тного капiталу вiдповiдае даним Стапдry ФiнансовоТ компанiТ.

:.'" 

'_-я 

обов'язковuХ K.pumepiiB i HopMomuBiB dосmоmносmi капimолу mа плаmоспроможносmi,
прuбуmковосmi, яносmi акmuвiв mо рuзuковосmi опероцiй, dоdержання iншuх покознuкiв\':' *to обмежуюmь рuзuкч зо опероцiямч з фiнонсовuмч акmuвамu

, :-: до п, 2 p,ll Положення про обов'язковi критерiТта фiнансовi нормативи, а також вимоги, що-,-]-э ризики в дiяльностi фiнансових компанiй - управителiв при здiЙсненнi дiяльностi iз,эJJтlв, установникiв управлiння майном ддrя фiнансування об'ектiв будiвництва та/або
э,lерацiй з нерухомiстю, затвердженого розпорядженням Нацiональнот koMicii, що

rьЕпе+{нЯ rфз386) фiнансова установа - управитель зобов'язана постiйно пiдтримувати нормативЕ''оцЯ лiоiдносгi - не менши м нiж 2О%. Норматив поточноТ лiквiдностi - вiдношення загальноТ сумиl '.rЕ юцrгiв ('ii еквiвалентiв) та короткострокових фiнансових вкладень фiнансовоТ усганови до lTll Ез зобов-язань.

l с' з-rt.;Fltfrи, що норматив лiквiдностi ФiнансовоТ компанiТ станом на 31.03.2019 року ма€ значення

? 3,ТjлТ1"":130 06 2019 Року - 4g7,gЗ%, станом на зо.о9,2019 року - 4зl,о4 % сганом нал r7-T019 роr{у- 609,42%,
тойо, станом на 31,О3,2019 року, зо,о6.2019 року, 30.09.2О19 року , 37.tz.2oL9 року показник- : --эстi вiдповiдав встановленому нормативному значенню.
- --Э П'2 P,ll ПОЛОЖеННЯ Ns3386 фiНаНСОВа Установа - управитель зобов,язана постiйно пiдтримувати-ээцесi здiйсненнЯ дiяльностi норматиВ платоспроможностi не меншим нiж 8%. Норматив-:-э:проможностi - спiввiдношення загальноТ суми власного капiталу фiнансовоТ установи та
""э:rих активiв фiнансовоi установи (у тому числi майна, що перебува€ в управлiннi управителя та: - - эзуетьСя на окремОму балансi), зважених за ступенем ризику.::"'ЭТИВ ПЛаТОСПРОМОЖНОСТi СТаНОМ На 31.О3.2О19 року, на зо.06.2о19 року, на зо.09.2о19, на

l

- .- :]19 року знаходився в межах нормативного значення.

- _ 

-'., 
1:-ll1"""*ення 

NsЗЗ86 визначено, що у процесi дiяльностi фiнансовоТ установи - управителя

-, - , эiнансовоi установи - управителя не може становити бiльше нiж п'ятдесят.

': 
--:Jення залучених вiд установникiв управлiння майном коштiв до власного капiталу на звiтнi

" -: -:реВищу€ значення, що встановлене п.1 p.ll Положення Nsзз86.
- - -: --о до п,З-5 р, lll ПолоЖення N9зЗ86 власнi активи фiнансовоТ установи мають забезпечувати::- r-= отримання фiнансовою установою чистого прибрку для формування резервного Фонду у:: "' : 3становленому законом, якщо iнше не визначене установчими документами фiнансовоi:-: - : з.J.

=, =: : - " 
й фонд управитель мас постiйно тримати у високолiквiдних активах та може використовувати:- : . " 

- ] -ёнНя зобов'язань лiцензiата перед установниками управлiння майном.- ::',' : -эрiчних вiдрахувань до резервного фонду фi
_ _ _ 

-Jуlrпи,( бlлрахувань до резервного фонду фiнансовот установи передбачаеться установчими::, "":--эми' але не може бути меншим 5 вiдсоткiв суми чистого прибчткч diнангоппТ\/.т2цлаl, lllлприбутку фiнансовоТ установи, lцо
о, r.;;";;",, ;;;;;;;;;;;",;;"*;

ъ.Ёlr..-.. 
-л_-__э€€чнми документами.

- : - :: 
': 

о компанiею забезпечено отримання чистого прибугку та вiдрахування до резервного фонду_-..-,. _,1стого прибрку в розмiрi не менше, нiж 5 %.
- - : , -,б р, lll Положення N93386 фiнансова установа - управитель ФФБ зобов'язана забезпечити,:-:--i своlх зобов'язань перед установниками управлiння майном вiдповiдно до Правил ФФБ i

\,:r- :- -кА прАво консмтинr л -^/,



}

, ---f jз:сго договору, постiЙно пiдтримуючи в процесi здiЙснення сво€iдiяльностi оперативниЙ резерв
: ]aз,,,iрr не,tпенше нiж 5% коштiв, залучених вiдустановникiвуправлiння маЙном. ОперативниЙ резерв
Э *авсова установа - управитель ФФБ формуе (поповнюе) за рахунок коштiв установникiв управлiння
,"э;нэl,t протягом трьох робочих днiв пiсля [х надходження. У разi проведення фiнансовою установою
- ,-савителем виплат установникам управлiння майном з оперативного резерву на умовах3акону
."-:з Еи кПро фiнансово-кредитнi механiзми iуправлiння майном при будiвництвi житла та операцiях
. -::,,,хомiстю>, Правил ФФБ iдоговору про участь у ФФБ фiнансова установа - управитель поповню€

-:; эезерв не пiзнiше нiж у мiсячниЙ строк пiсля дати здiЙснення таких виплатза рахунок коштiв, якi

-.- )-,,l на Його вимогу вiд забудовника у випадках, передбачених договором мiж управителем i

--::=-,_-:-, -Ulv],

,^ ]--_ a *ансування будiвництва Ng 1000020068 житлового будинку, що розмiщений за адресою
-: _ _-:,- -эавдиl 80-82 у Подiльському районi м. Киева вiдсрнiЙ сформованиЙ оперативний резерв,
::-: -:-. -,1,1a BHecKiB зроблених установниками маЙном - 70 297 519,\9 грн., кошти на рахунках -0
-: _

-: ; - - : зiднiсть оперативного резерву поясню€ться Фiнансовою компанiею тим, що кошти

- -:: :-",з rого резерву було розмiщено в ПАТ кАРТЕМ-БАНК). 23.10.2019 року уповноваженою особою
::--, -аранryваннявкладiвфiзичнихосiбналiквiдацiюПАТкАРТЕМ-БАНк))булоподанодокументи
-:: -:З-ОМу Ре€стратору юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань мя
-:--азноi реестрацiI припинення банку як юридичноi особи в €диному державному peecTpi
-: :,,:ичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань.
." эондi фiнансування будiвництва Nq 1000020049 житлового будинкуNо2 (4 черги) на вул. Красного
-Э,аРЯ, 2-в в селi Петрiвське Киево-Святошинського раЙону КиТвськоТ областi сформований
:-.ЭативниЙ резерв не вiдповiдае мiнiмальному розмiру встановленому п.6 р. lll Положення NqЗЗ86,
: : -З - эНd СУма BHecKiB зроблених установниками маЙно м - 42 791 550,95 грн., кошти на рахунках на
j. -З 2019 року -ЗЗ5 366,78 грн. на 30.06.2019 - З35 500,28 грн., на З0.09.2019 - 335 500,28 грн, на
: _ _: 2019 року - 44О 426,28 грн. Вiдповiдно оперативниЙ резерв на Зl.О3.2О19 року становив О]8Уо,
-. ] - Э6,2019 року - 0,78 %, на 30.09.2Ot9 - О,78 Уо, на 31.12.2019 року - 1,,ОЗ%. Не вiдповiднiсть
_-::Э-ИВНОГО Резерву поясню€ться Фiнансовою компанiею поданням пакеry документiв та Акту
" 

- - - : * ЭСтi об'€кта до експлуатацiТ до flержавного архiтектурно-будiвельного контролю.
- 

- - :-- ] Вою вимогою п.6 р. lll Положення N93386 е розмiщення коштiв оперативного резерву в банках,
":.-.,-*иЙ реЙтинг яких вiдповiдае iнвестицiЙному рiвню за Нацiональною шкалою, затвердженою
-: --:-:зою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 26 квiтня 2007 року Nq 665. Фiнансовою компанiею
- : -- "'" а,lо п.6 р. lll Положення NsЗЗ86 та розмiщено кошти оперативного резерву в банках, кредитний
: =,i-",- 

- я ких вiдповiдае iнвестицiЙному за Нацiональною шкалою.

-:*9uМаНня фiнансовою компанiею (управumелем ФФБ) BuMoz щоdо заборонч залучення
: ,Э,lСОВuх окmuвiв вid фiзччнuх осiб iз зобов'язонням щоOо насmупноzо ix повернення,
, :- r-овленш( пункmом З8 Лiцензiilнuх умов N9973
: - 

= 
- -: :з компанiя дотримуеться вимог пункry 38 ЛiцензiЙних умов Ns913 щодо заборони залучення

: -: *:::"х, активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо iх наступного повернення.

!: -:.\1ання Фiнансовою компанiею обмежень щоdо сумiщення проваdження BudiB еоспоdарськоi
i е-': - Эспlit усmановленuх пункmом З7 Лiцензiilнuх умов N9973, розOiлом 2 Положення Ns7575
: -.-_::а компанiя здiЙснюс дiяльнiсть на пiдставi ЛiцензiT на здiЙснення дiяльностi iз залучення
, _ _- : ,:-ановникiв управлiння майном для фiнансування об'ектiв будiвництва та/або здiйснення

ше*ýчд_ :,.- :_ -(i i]PABO коНсАлтинr

;::/rj.:.{; э i],,1;
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:-=:а_ ;, з rер,rхоr,tlстю, видано't Нацiональною комiсiею, що здiЙсню€ державне регулювання у сферi

:,,-- зфiнансовихпослугвiд21.09.2012рокузаNе1422,строкдiТ-безстроково.
э -эr:ова компанiя не сумiщае дiяльнiсгь управлiння фондами фiнансування будiвництва (ФФБ) з

-::а-1 ЕяNl будь-яких iнших фiнансових послуг.
-: j-э Фiнансовою компанiею дотримано обмежень щодо сумiщення провадження видiв
-::-] -арськоiдiяльностi, установлених З7 ЛiцензiЙних умов Ns913, роздiлом 2 Положення Ns1515.

- эбоння фiнансовuх послу2 на пiOсmавi dоzовору у вidповidносmi dо зоконоdавсmва mа внуmрiшнiх
-5,5 gч,п н о d о н н я фiнонсовuх послуz

:_ -:-:з::,, про участь у фондi фiнансування будiвництва за кожним об'€ктом будiвництва мiстять
-:_,,-.--: -а Правила фонду фiнансування будiвництва (виду А), затвердженi уповноваженим
:. -. - _ ,, Э *aBcoBoj компанiI iз вказiвкою дати та номеру наказу.

-: j;--." фiнонсовою компанiею клiенmу (спожuвочу) iнформацfi вiOповiOно dо сmоmmi 12 Закону
,| l :!: - - Про фiнансовi послуеч mа dержовне реzулювання puHKiB фiнансовuх послуzrr, о mокож
:,:j"фt *ення iнформацii, вuзначеноi часmuною 1 сmоmmi 12 зозночено2о 3акону, на влосному ве6-

::_ - зе6-сmорiнцi) mа забезпечення iT акmуальносmi
: -. - - - j ] лiомпэнiя надае клiенry (споживачу) iнформацiю вiдповiдно до cTaTTi 12 Закону УкраТни <Про

: -.- -: з ilэслуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг)).

- j : -a:iolt4y веб-саЙтi (веб-сторiнцi) ФiнансовоI компанiI http://www.zhitlo-invest.kiev.ua розмiщено
-:::,,tацiю визначену частиною 1cTaTTi 12 Закону УкраТни <Про фiнансовi послуги та державне
::-,,:tsэвання ринкiв фiнансових послуг)), зокрема: перелiк керiвникiв та послуг, якi надаються
: - 

= -:овою компанi€ю, цiну/тариф фiнансових послуг, фiнансовi показники дiяльностi та lT

="_-:,,llчнихстан.

Э: э. эчmmя Фiнансовою компонiею iнформацii вidповiOно dо часmuнч чеmверmо| п'яmоi сmаmmi
i-'- :-зчону YKpoiHu кПро фiнансовi послуzч mо dержовне реzулювання puHKiB фiнансовuх послуеD,

з : - э€..rо lдляхом розмiщення на влосному ве6-сайmi (ве6-сmорiнцi)
э -ансовою компанiею розкрива€ться iнформацiю вiдповiдно до вимог частин четвертоi, п'ятот

. .- --- ЗаконуУкраТни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг>,

] _ . ::, ,: -J,lяхом розмiщення iJ на власному веб-саЙтi (веб-сторiнцi) http://www.zhitlo-invest.kiev.ua.
]:-эема на сайтi розмiщено наступну iнформацiю: повне найменування, iдентифiкацiйний код

-: ,,, :-::-аходження фiнансовоi установи; перелiк фiнансових послуг, що надаються фiнансовою
_ :-:;:с; вiдомостi про засновника та пiдпорядкування; вiдомостi про склад виконавчого органу

: - : - :: з э установи, вiдомостi про лiцензiТ та дозволи; рiчну фiнансову звiтнiсть.

::эц,.,Jення Фiнонсовою компанiею внуmрiшнiх правuл наdоння фiнансовuх послуе на власному
:,;f-:: jгпi (ве6-сmорiнцi) не пiзнiше носmупно?о робочоzо dня пiсля dаmч наброння нuмч чuнносmi
j j_-j-i"]енням moKoi dоmч
: - : - - _ э: -э компанiею на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) http://www.zhitlo-invest.kiev.ua.
::j -:-: Правила фонду фiнансування будiвництва та примiрнi договори про участь у фондi
: -:--";.*ня будiвництва з фiзичноюта юридичною особою.

-:;"-; эонду фiнансування будiвництва розмiщено на власному веб-саЙтi та забезпечено lх

- - _: -:--; не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дати набрання ними чинностi.

-,L"- :__.i ^9дво консмтинг net'iýu



Доmрчмоння Фiнансовою компонiею сmоmmi 70 Зокону YKpaiHu кПро фiнонсовi послуzч mа
dерlкавне рееулювання puHKiB фiнонсовuх послуz), щоdо прчilняmmя рiшень у разi конфлiкmу
iн rTepeciB
-::-=:ot,1 звiтного перiоду Фiнансова компанiя не мала фактiв виникнення конфлiкry iHTepeciB

:,,з-э,.lених статтею 10 3акону Украiни кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
: - а -:,э злх послуг)).

-r j.oBidHlcmb прuмitцень, у якuх зdiilснюеmься Фiнансовою компанiею обслуzовування клiенmiв

:-э.,r,9очi8), dосmупносmi dля осiб з iнвалiOнiсmю mо iншuх маломобiльнuх еруп носелення

; j-эз d-o dо 0ержовнuх буOiвельнuх норм, правuл i сmонdорmiв, що dокуменmально
- j*э:эd;.ту,€mься фохiвцем з пumань mехнiчноео обсmеження буOiвель mа споруd, якuй мае

" n;,- з - эlliанчЙ серmuфiкоm

n::-,1 не надано звiт фахiвця питань технiчного обстеження будiвель та споруд, що ма€

" . - ;.* ий сертифiкат щодо вiдповiдностi примiщень, у яких здiЙснюеться Фiнансовою компанiсю

: , з а в ня клiентiв (споживачiв), досryпностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп

- : _. -: - - = з дповiдно до державних будiвельних норм, правил i стандартiв.

] . - = 
- . -: -:, iнформацiею Фiнансова компанiя € орендарем нежитлових примiщень за адресою 01601,

,,,: :,.-, Володимирська,42.Р,лязабезпеченнядосryпувпримiщенняосiбзiнвалiднiстютаiнших
,.-:,,,:i --оних груп населення вiдповiдно до державних будiвельних норм, правил i стандартiв

Э -=-,]за компанiя звернулася листом вiд24.02.2о20 Nq112/028-97 до,Щепартаменry будiвництва та

- ",- - ] зоrо забезпечення КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ) з

-: - , э * ням надати заявку на встановлення вiдповiдних засобiв.

Э ^; цl 9у!€ння Фiнонсовою компонiею iнформацfi про yшolu dосmупносmi прuмiщення 0ля осiб з
-в:- iн,iсmю mа iншuх маломобiльнuх еруп населення у мiсцi, dосmупному dля вiзуальноzо

:-: - --яmmя клiенmом (спожuвачем)
: - . - :: : ]. компанiсю розмiщено iнформацiю про умови доступностi примiщення мя осiб з

- -- :-ю та iнших маломобiльних груп населення у мiсцi, доступномудля вiзуального сприЙнятгя

---,,, :,lоживачем). lнформацiя розмiщена у доступному для вiзуального сприйняття клi€нтом
- ". э-:,,t) мiсцi на 1 поверсi примiщення за адресою: 01601, м. Киiв, вул. Володимирська,42.

Э-е^::--= Фiнансовою компанiею iнформацii про cBoi вidокремленi пidрозOiлч dо €duноео
з::.*;_-= -92 о реесmру юрчdччнuх oci6, фiзччнuх осi6-пidпрчемцiв mо zромаdськuх формувань mа dо
!::.",q,:э-оео ре€сmру фiнонсовuх усmонов вidповidно dо BuMoz, усmановленuх розdiлом XVll
-:.,:"ч€-Ая N947

: - ] - : - :. - э^,tпанiя станом на З1.12.2019 року не ма€ вiдокремлених пiдроздiлiв.

;i--- je"- -=,- 2нllя внуmрiшньоzо конmролю mа BHympilaHbozo оуdumу
: -.-.::.-]л,tпанiязасновананакомунальнiйвласностi територiальноТгромадимiстаКисва,вiдiменi
l, - :,,- ,-з€ Ки'iвська MicbKa рада та пiдпорядкована flепартаменry будiвництва та житлового
, ; : + . - 

= 
- : --.,]я ви ко на вчого орга ну КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiн icTpa цiТ).

j - - _ - ; -lонтроль та внутрiшнiй аудит забезпечуеться ,Щепартаментом внутрiшнього фiнансового
, : --: : - -: -а аудиry виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ мiськоi державноI

", - :-::_i вiдповiдно до встановлених планiв роботи.

-:r- ]_-t: --:;э (ЭlсмтинТ 10 BBt'iýu
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l -_._: _

-,со облiховоj' mо ре€сmруючоi cucmewu (проеромне забезпечення mа спецiольне mехнiчне
э5.,оdноння), якi переdбочаюmь веdення облiку оперсrцiil з нааання фiнансовuх послуе спожuвачам
*5 поdання звimносmi dо Нацкомфiнпослуz

-э-:э3акомпанiядляоблiкуоперацiйзнаданняфiнансовихпослугспоживачамтаподаннязвiтностi
-э-вlсt,lфiнПослуг викОристову€ насryпнi програмнi забезпечення: бухгалтерський програмний

; -, -т 1С:Пi!приемство 7.7.

.эz-,',il програмний продукт в повнiй Mipi здатний забезпечити ведення операцiй з надання
-: -:эВИх послуг споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг.

fulте,lення Фiнонсовою компонiею зберizання zроlцовuх кочtmiв i dокуменmiв mа ноявнiсmь
lrcoffdHux засобiв безпекu (зокремо сеilфiв Оля зберiеdння еро.цовuх кошmiq oxopoHHoi
жliпtЦ7 mа/абО вiOповidнОi oxopoHu), ОлЯ dоmрuмаНня зоконоОавсmва щоdо eomiBKoBux
wFп$ усmановленuх Посmановою НБУ Ns748 mо Посmановою НБУ Ng270
&tr+*.(oBa компанiя у 2019 роцi не здiйснювала готiвковi розрахунки.

j,::ез -z\ення Фiнансовою компанiею (управumелем ФФБ) з вuкорuсmоння спецiольноzо
-;,--";:-: \| но2о забезпечення:

- ::!ечнЯ належноео mа своечасноzо облiку фiнонсово-zоспоdарськuх операцiй вidповidно Оо
: -, --:::зсmва, зокремо веdення журнолу облiку уклоdенuх mо BuKoHaHux doeoBopiB управumеля з
, :- :-:51UKoMu mа корmок облiку BuKoHoHux dоеоворiв
: -,-:]8ою компанiею за допомогою програмного продукту забезпечено належне та сво€часне
:; -:**я облiку фiнансово-господарських операцiй вiдповiдно до законодавства, зокрема ведення
- ]-],,. облiкУ укладениХ та виконаНих договоРiв управителя з устанОвниками та карток облiку
:.._-:-ИХДОГОВОРiВ.

- Ыежувоння влоснuх mа залученuх кошmiв
t{аЁ{совою компанiею 3а допомогою програмного продукry забезпечено розмежування власних та
]llr{ених коштiв.

- - - -з|сmь операmчвноzо вidображення dебеmу mо креdumу poxyHKiB управumеляJJ L/,,9 vllcyullluёпUcU бluuupurt{el1l1H оеоеrпу mо КреоumУ рохУнКlвуправumеля
:.:]tsэ компанiею за допомогою програмного продукту забезпечено оперативне вiдображення
-э - эедиry paxyHKiB управителя.

:;--;- -; сuсmемu облiку пров BuMoz dовiрumелiв фонОу фiнонсування буОiвнuцmво щоdо кожноео
- : - :: - : za фонdу окремо mо зеiано з вuмоzомч Зокону N9g78,1V

ою компанiею забезпечено ведення системи облiку прав вимог довiрителiв фонду
ання будiвництва щодо кожного уrвореного Фонду окремо та згiдно з вимогами Закону Ns978-

= - -, облiКу наdхоdЖення i спuсаннЯ кошmiв, BHeceHux dовiрumелямч dо ФФБ, у розрiзi
--: - -' 8 управлiння, а mакож облiку кошmiв, спрямованuх управumелем iз ФФБ но фiнансувоння
"*зо, у розрiзi зобуdовнuкiв зо кожнuм об'екmом буоiвнuцmва, вidокремлено Bid iHtuoeo
,-:эвumеля mа Bid iншuх ФФБ, можлuвiсmь розdрукувоння буdь-якоi'iнформацii'iз cucmeMu
- : - )сьмоВу Buwoey dержовнuх opzaHiB, 0о компеmенцi|якuх належumь провеОення перевiрок
:--х doHux

:::,о компанiею за допомогою програмного продукту забезпечено ведення облiку iсписання
.-.сениХ довiрителЯми дО ФФБ У розрiзi установниКiв управлiНня, а також облiку коштiв,
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.-:;,,tованих Фiнансовою компанiсю iз ФФБ на фiнансування будiвництва, у розрiзi забудовникiв за
- : - i и м об'ектом будiвництва, вiдокремлено вiд iншого маЙна управителя Ti вiд iнших ФФБ.
-:., цьому, можливе роздрукування будь-якоТ iнформацiТ iз системи облiку на письмову вимогу
- - - *]а вн их орга HiB, до компетенцiТ яких належить проведення перевiрок вiдповiдних даних.

Зdt'йснення Фiнонсовою компанiею залучення кошmiв ycmoHoBHuHiB упровлiння майном ФФБ Budy
: чо пiOсmовi dоzовору про учасmь у фонdi фiнансування буdiвнчцmво, якuй вidповidае Тuповому
Ээеовору N9227
] -.-:]закомпанiязалучаекоштиустановникiвуправлiннямайномФФБвидуАнапiдставi договорiв
-_ :, -: :-D у фондi фiнансування будiвництва.
: _: . -"пового договору про участь у фондi фiнансування будiвництва, затверджена постановою
, .: -.-, \1iHicTpiB УкраТни вiд 20.03,201З року Ns227.
-::: - ;эговори про участьу фондiфiнансування будiвництва вiдповiдають формiТипового договору

a_--

i,: -:-енням Фiнонсовою компанiею (упровumелем ФФБ) Bid своzо iMeHi mа в iHmepecax

",:,----cвHuKiB управлiння майном упрdвлiння золученuмч коlдmамч зzidно з zлавою 70 ЦКУ,
:],;. ---ott N9978-1V, правuламч ФФБ mа dоzоворамч з усmановнuкомч моilном зdiilснюе управлiння
пn;- -otl особчсmо mа не dоручое управлiння маilном iнtдuм особом, KpiM вuпоdкiв переdбаченuх
j;.0 foм
: -.-:ова компанiя здiйснюе управлiння ФФБ особисто та не доруча€ здiйснення управлiння ФФБ
-_.",, Особам, як це передбачено статтею 1038 rлави 7О L{ивiльного кодексу УкраТни та статгею 8

: ." , - , tl9978-1v та пунктом 3.3 Примiрних Правил фонду фiнансування будiвництва (виду А).

3:!э.ня облiку прав Buшoe dовiрumелiв ФФБ щоOо кожноzо уmвореноzо Фiнансовою компанiею
Э,: - З;' Окремо mа зzidно з Buшoeaшu сmаmеЙ 77,73-76 ЗаконуNе978-1V, о mокож облiк уклаdенuх з
,:- з )aBHL!KaMu упровлiння doeoBopiB
: -:-_:зою компанiею за допомогою програмного продукry 1С:Пiдприемство 7,7 забезпечено облiк
- : :. ..".,эг довiрителiв щодо кожного утвореного фонду окремо та згiдно з вимогами статеЙ 11,13-]_6

: ," _ - , -,э978-1V, 
а також облiк укладених з установниками управлiння договорiв.

j;-::--a Фiнонсовою компанiею (управumелем ФФБ) облiку кошmiв, BшeceHux dовiрumелямч 0о
5'9; э .пакож облiк кошmiв, спрямованuх управumелем iз ФФБ но фiнансування буOiвнчцmва,
:, :r: - э,е,аленоео Bil iнtлоzо моilна управumеля mа iншuх ФФБ
] -.---Ээю компанiсю за допомогою програмного продукту 1С:Пiдпри€мство 7.7 забезпечено
r: -.--= облiку коштiв, внесених довiрителями до ФФБ, а також облiку коштiв, спрямованих
-::;.,-:-ем iз ФФБ на фiнансування будiвництва, вiдокремленого вiд iншого маЙна управителя та

j,;,j,: j -:,.ення Фiнансовою компанiею (упровumелем ФФБ) облiку маilна, переOаноzо

'r*:-эзlчкомu управлiння в управлiння, на окремому рахунку. Веdення облiку мойно, tцо
'e:ed, з,g€ в yправлiннi Фiнансовоi компонii зо о6'екmомч буdiвнuцmва mа склаOання щоdо цьоzо
ш,;- _: эq,ремо?о балонсу

компанlею за допомогою програмного продукry
--:.,€lйство 7,7 забезпечено облiк маЙна, переданого установниками управлiння в управлiння,
: п,,,] 1,1y рахунку. При цьому, програмний продукт забезпечу€ ведення облiку майна, що

L2 Pet'lýu
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-::.a,зэ€ з ,/правлiннi ФiнансовоТ компанiТ за об'€ктами будiвництва. Фiнансова компанiя складае

_: - : ,,,з,l ва в управлiннi окремий баланс.

F!ryuппп iнформоцii про маilно, що знахоdumься в управлiннi, зокрема:

lEiрсiihlrасmi звimносmi забуdовнuка ссПоряOку пiOеоmовкч mа наdання звimносmi забуOовнuка

; rnlellro ФФБ>l (наповненiсmь ilовidкч про цiльове вuкорuсmання коtдmiв забуdовнuком;
iыЕr**я iнформоцfi про вumроmч но оплоmу послуе упрdвumепю; розtuuфровка розпоOiлу

й, а,rхононuх забуOовнuком mа пidряOнuмч ореанiзацiямu; понесенi вumраmч). Розкрummя

#qп- п р во р m i с m ь бу 0 i в н u цm в а

]. "- - *",,, эб'ектом будiвництва забудовники надають Фiнансовiй компанii (управителю) звiтнiсть

i"-:-:=-=-, Порядком пiдготовки та надання звiтностi забудовником управителю ФФБ за кожним
,: ."-: " -,дiвництва, затверджену розпорядженням .Щержавноi KoMiciT з реryлювання ринкiв
: - : - _: : ". rослуг УкраТни вiд 07.07.2009 року Ns5З2 та наказом Мiнiсгерства регiонального розвитку
*, : - :-,,-тва Украiни вiд 07.07.2009 року N9275 у складi iнформацiТ про використання коштiв, AKTiB
-, , ,,,:--; виконаних пiдрядних робiт (форма N9КБ-2В)та,Щовiдок про BapTicTb виконаних пiдрядних

: :,,ra NоКБ-З).

ffiоrеrrня управumелем конmролю за ilоmрuмання забуdовнuком умов mа зобов'язонь за
з меmою своечасноzо запобizання вuнuкненню рuзuковuх сumуацiil у процесi

ffliеlrчqrпва вidповidно dо сmаmmi 78 3окону YKpoiHu <Про фiнансово-креdumнi мехонiзмч i
-:':ыliння мойном прч буOiвнчцmвi жumла mа операцiях з нерухомiсmю>
-: -:: зсю компанiею подано позов до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кКНБ Будiнвест>

_ - , : i: з'язання виконати умови договору N9 52/А-12-Д 03.0З.2012 року.
: --эдорiщенняГосподарськогосудуКиТвськоiобластiвiд25.09.2019рокуусправi9tО/!751-2/18

] -ансовоТ компанiТ задоволено в повному обсязi, зобов'язано ТоВ кКНБ Будiнвест> виконати
" -:-свору N952-А-12-Д вiд 03.0З.2012 року про органiзацiю спорудження об'екта будiвництва
.: -: будинку Ne2 (4 черги) на вул. Красного Пахаря, 2-в в селi Петрiвське Киево-Святошинського
, , 

" вськоТ областi шляхом введення в експлуатацiю об'скта будiвництва. На даry закiнчення
i '.- ::зг.пяда€ться апеляцiЙна скарга ТОВ кКНБ Будiнвест> на рiшення Господарського суду
", i_:. : :j.nacTi вiд25.09.2019 року.
" : -_ -: Эiнансова компанiя звернулася з позовом до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
-.-=": :,:,, про зобов'язання вчинити дii, внаслiдок невиконанням умов укладеного договору No

:, ---- з: 02.03.2010 в частинi сво€часного введення об'екта будiвництва в експлуатацiю, а також
- : -: -=, riчних характеристик об'екта будiвництва без попередньоТ письмовоТ згоди.

j -- 
_ . - -: до рiшення Господарського суду MicTa Кисва вiд 04.02.2020 року у справi Ns910/14333/19

"..,::: -:-совоiкомпанiТдоТоВ<АлексБуд> задоволеновповномуобсязi тазобов'язанопередати
]| -::: - --в фiнансовоi компанiТ об'екти iнвесryвання та технiчнi примiщення, маЙновi права на якi
-_ : -.-=-: Буд>, загальною проектною площею 67З9,5 кв. м. в складi об'скта будiвництва загальною
* 

" _:-: --795,0 кв. м. за адресою: м. КиТв, проспект Правди,80-82 в Подiльському раЙонi м. Кисва,
-,.:Ё -:-." :сигiнали ycieT проектно-технiчноi документацiТ на проект кЖитловиЙ будинок з

l: -:=.-,",,й та прибудованими примiщеннями та автопаркiнгом по проспекry Правди, 80-82 у
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: *:--; -ехнологiчну частину, рiшення з iнженерного обладнання, ocНoBHi креслення, органiзацiю
: " 

- э -,,.тва вiдповiдно до вимог та рекомендацiЙ ДБН А.3.1-5, кошторисну документацiю.
: -.-:aва компанiя (управитель) здiйсню€ контроль за дотримання забудовниками за кожним
: : . --э l,, будiвництва умов та зобов'язань за договором з метою сво€часного запобiгання виникненню
: ":.,-:зих сиryацiЙ у процесi будiвництва. Зокрема Фiнансовою компанiею постiЙно здiЙснюеться
. : --: ] - D за дотримання забудовниками технiчних характеристик та споживчих властивостей об'ектiв
:, -.-,,-тва, BapTocTi будiвництва та cTpoKiB спорудження обумовлених договорами мiж
,.:, - : :-,1НОМ Та УПРаВИТеЛеМ.

Э :-:э- зiаомосmi про ауdumорську фiрму

Приватне акцiонерне товариство Аудиторська фiрма
<,Д,е Вiзу>

729L74!4
" :-: ,.: -:зво't'реестрацiТ 2з,l2.1994

эдження 01001, м. Киiв

вул. Малопiдвальна, буд.10, офiс 11

(044) 279-00_00
- э-а видачi Свiдоцтва про включення до
: . J,]торських фiрм та аудиторiв

N9 137З видано на пiдставi рiшення АудиторськоТ

палати Украiни N9 98 вiд 26.01.2001.
- -эзiдальна за проведення аудиторськоi lващенко BiKTop Петрович

Бурдим ЮрiЙ Миколайович

:ата видачi сертифiката особи,
-] -oroi за проведення аудиторськоТ

Сертифiкат аудитора Серii А N9 002480, виданий

рiшенням АПУ вiд 29.06.1995 Nч 32;

Сертифiкат аудитора 006855, виданиЙ рiшенням АПУ

вiд22.!2.20tL N9 244|з

-:: ,,]ро вiдповiднiсть системи контролю якостi
Номер бланку 0795, Рiшення АПУ NsЗ13/4.1 вiд
30.07.].5

Lm.еi*о до роздiлiв Реестру аудиторiв та суб'ектiв

agop*ltol дiяльностi пiд реестрацiЙним номером
ш:ýlв

Роздiл СУБ'еКТИ АУДИТОРСЬКОl ДlЯЛ bHOCTl

роздiл суБ'€кти АудиторськоТ дlяльностl, якl
МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ЛУДИТ

Ф|нАнсовоТ звlтностl
роздiл суБ'€кти АудиторськоТ дlяльностl, якl
МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ,ЯЗКОВИЙ ЛУДИТ

ФlнАнсовоТ звlтностl пlдприемств, що
стАновлять сусп lл ьн иЙ l нтврвс

lкj rl;lpтHep з аудиту
fur"qgц завдання з аудиry, результатом якого €

lkдтаiовнч
lкi партнер з аудиту
@i?в*,эо4луРеесmрi ayOumopiB ý*
rэfsr:-r,sауduпорськоi'diяльносmi N9101941) lil-:1..

lп.Таrcрrrьного ди ректора
}rc reсmро цii у Реесm р i ауd u m opi в

r q6Ъшiiв ауdumорськоi diял ьносmi N91019З 5)

-:- - .- -, звlry: 26 лютого 2020 року

цей звiт неэалежного аудитора, е Бурдим Юрiй

Ю.М. Бурдим

В.П.lващенко

Bet'iýu

/l|Щ-z
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| :- : :- s jэ,.lосm i про ауOчmорську фiрму
- :,.tsатне акцiонерне товариство Аудиторська фiрма Kfle Вiзу>

_ -_, - ,.r Ки't'в, вулиця Малопiдвальна, 10, офiс 11.

- ::- lФ ,l<Ще Вiзу> включено до роздiлу Суб'екти аудиторськоТдiяльностi Реестру аудиторiв та суб'сктiв

:, -,.-]эськоl' дiяльностi, розмiщеного а саЙтi АудиторськоТ палати УкраТни www.apu.com.ua, За

-:,,:::,.r NslЗ7З. Вiдомостi про ПрАТ АФ Kfle Вiзу> BHeceHi до таких роздiлiв Реестру аудиторiв та

: : .-- з аудиторськоiдiяльностi:

. ],v б'€кти аудиторськоТ дiяльностi>
r ],б'екти аудиторськоiдiяльностi, якi мають право проводити обов'язковийаудит фiнансовоi

.. THOCT|>

r ];б'скти аудиторськот дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансовот
.: -HocTi пiдприемств, що становлять суспiльниЙ iHTepec>

:::эсmься фiнансово звimнiсmь Комунольноzо пidпрчемсmва <Фiнансова компонiя кЖчmло- iнвесmп

эоеану KujBcbKoi'MicbHoi podu (Кчi'всько|мiськоi'dержовноi'оOмiнiсmроцii) сmоном но З1.12.2019
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