
Титульний аркуш Повідомлення  

(Повідомлення про інформацію) 
  

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що 

подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

  

  

Голова правління       Коваленко Віктор Іванович 

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

  

    М.П.   27.04.2018 

        (дата) 

          

  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
  

I. Загальні відомості 
  

1. Повне найменування емітента   Приватне акціонерне товариство 

"Проектно-конструкторський технологічний 

експериментальний інститут машинобудування" 

  

2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 

  

3. Місцезнаходження   61153, м. Харків, пр-т 50 річчя ВЛКСМ, 56 

  

4. Код за ЄДРПОУ   00212334 

  

5. Міжміський код та телефон, факс   (057) 7544846, 62-80-12 

  

6. Електронна поштова адреса   oao_ptimash@kharkov.com 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
  

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   24.04.2018 

    (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у 

* 

      

    (номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 

  ptimash.kh.ua 

    (адреса сторінки) 

в мережі Інтернет   24.04.2018       

    (дата)       

  

* Зазначається при поданні до Комісії.   



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада * Прізвище, ім'я, по батькові або 

повне найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)** або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

24.04.2018 Призначено Голова Наглядової ради Счисльонок Олександр 

Васильович 

МК, 611799, 11.11.1997, МВМ 

Дзержинського РВ ХМУ УМВС 

України в Харківській обл. 

83,821430 

Зміст інформації: 

На засіданні Наглядової ради товариства 24.04.2018р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2018р.було  подовженно повноваження голови 

Наглядової ради  сроком на три роки. На посаді перебуває з 07.06.2011р.Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Останні п'ять років займав 

посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Парк-Авто", голови Наглядової ради ПрАТ "Звод Будгідроприлад". Посадова особа є акціонером товариства. 

24.04.2018 Призначено Член Наглядової ради Ісакова Тетяна Володимирівна МК, 087710, 02.04.1996, 

Орджонікідзевським РВ ХМУ 

УМВС України в Харківській 

обл. 

3,494350 

Зміст інформації: 

Рішенням загальних зборів товариства 24.04.2018р. було подовжено повноваження члена Наглядової ради сроком на три роки. На посаді перебуває з 07.06.2011р. 

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Останні п'ять років займала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Парк-Авто". Посадова особа є 

акціонером товариства. 

24.04.2018 Звільнено Член Наглядової ради ТОВ "СТАТУС ЕССЕТ 

КАПІТАЛ" (ЗНВПІФ "Венчурні 

інвестиції") 

д/н, 35476945, д/н 10,200010 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів 24.04.2018р. було прийнято рішення про звільнення з посади члена Наглядової ради. На посаді перебував з 07.06.2011р. Посадова особа 

є акціонером товариства. 

24.04.2018 Призначено Член Наглядової ради Козка Дмитро Олександрович МК, 772743, 02.03.1998, 

Чугуївським РВ УМВС України 

в Харківській обл. 

0,000000 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів 24.04.2018р. прийнято рішення про призначення на посаду члена Наглядової ради сроком на три роки. Непогашеної судимості за 

посадові та корисливі злочини немає. Останні п'ять років обіймав посаду директора ТОВ "СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ". Посадова особа є представником акціонера. 

24.04.2018 Звільнено Ревізор ПрАТ "Парк-Авто" д/н, д/н, д/н 0,113100 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів 24.04.2018р. прийнято рішення про звільнення з посади Ревізора.  На посаді перебувало з 20.04.2015р. ПрАТ "Парк-Авто" є акціонером 

товариства. 

24.04.2018 Призначено Ревізор Васильєв Олексій Данилович ЕМ, 419982, 23.11.1999, 

Первомайським МВ УМВС 

0,000000 



України в Луганській області 

Зміст інформації: 

Рішенням загальних зборів акціонерів 24.04.2018р. було призначено на посаду Ревізора сроком на три роки. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини 

немає. Останні п'ять років обіймав посаду члена правління ПрАТ "Парк-Авто". Посадова особа є представником акціонера. 

 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.08.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 

 


