
 

 

Повідомлення про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів 

Приватне акціонерне товариство «Проектно-конструкторський технологічний експериментальний інститут 

машинобудування», місцезнаходження 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, буд. 56  повідомляє про проведення  

чергових річних Загальних зборів акціонерів (далі - Збори), які відбудуться  24 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. 

за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, буд. 56, актовий зал. Реєстрація акціонерів (їх представників), прибувших  

для участі в  Зборах, проводиться з 11-00 год. до 11-40 год.  24 квітня 2018 року в місці проведення Зборів. 
Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах складається 

станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів: 18 квітня  2018 року 
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного 

Зборів: 

1.Обрання лічильної комісії. 

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Фіщук Наталія Василівна – голова лічильної комісії, 

Сиромятникова Оксана Юріївна – член лічильної комісії. 

2.Обрання головуючого та секретаря Зборів. 

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Козку Дмитра Олександровича, секретарем – 

Коваленко Віктора Івановича 

3. Затвердження порядку проведення Зборів. 

Проект рішення:  Затвердити наступний порядок проведення Зборів: доповідь з кожного питання порядку 

денного –  до 30 хвилин; Виступи – до 5 хвилин; запитання до виступаючих подавати у письмову вигляді 

секретарю Зборів; проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв. ;підрахунок  голосів  - до 10 

хв.; оголошення підсумків  голосування - до 3 хв. 

4. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування. 

Проект рішення: Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (включаючи бюлетені для 

кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у 

відповідних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному 

акціонеру (його представнику) при його реєстрації. 

5.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2017 році. 

6.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 

7.Обрання Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Счисльонка Олександра Васильовича, Ісакову Тетяну 

Володимирівн, Козку Дмитра Олександровича 

8.Звіт Ревізора за 2017 рік. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора Товариства за 

підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. 

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. 

9. Обрання Ревізора Товариства. 

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства ПрАТ «Парк-Авто». 

10.Затвердження річного звіту  Товариства,  річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 

2017 році.   

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі, річну фінансову звітність 

Товариства за 2017 рік. 

11.Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році.  

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитків: Збитки отримані впродовж звітного періоду 

покрити за рахунок доходів (прибутків) майбутніх періодів. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товаритсва (тис. грн.) за 2017р.  

Найменування показника 
Період 

звітній 2017* попередній 2016 

Усього активів   19441,4 18050,0 

Основні засоби  (за залишковою вартістю) 2703,3 3055,7 

Запаси 15,7 14,4 

Сумарна дебіторська заборгованість  1192,0 811,4 



Грошові кошти та їх еквіваленти 24,8 31,0 

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) (3948,1) (3531,3) 

Власний капітал 18816,6 15913,8 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  2000,0 2000,0 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 490,0 490,0 

Поточні зобов'язання і забезпечення 2082,9 1646,2 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (416,8) (581,9) 

Середньорічна кількість акцій, (шт.) 40000000 40000000 

 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,0104 -0,0145 

      * Попередні дані.   Остаточна  інформація, підтверджена аудиторським висновком,  буде надана на Загальних 

зборах Товариства. 

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає 

акціонерам можливість ознайомитися з документами. Ознайомлення акціонерів  з матеріалами,  документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного Зборів, здійснюється 

за місцезнаходженням Товариства м. Харків, пр. Ювілейний, буд. 56 (правління)   за письмовою заявою, 

складеною у довільній формі на ім’я Голови правління, у робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 12:00, а 

також в день проведення зборів у місці їх проведення з 09:00 до 09:45 год. Для ознайомлення з документами (до 

дня проведення зборів) необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує, що 

заявник на дату подання заяви є акціонером Товариства: виписку з рахунку в цінних паперах.  Посадова особа, 

відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління  ПрАТ «ПТІмаш»   

Коваленко В.І. Телефон для довідок (057) 62-70-18.  

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з 

питань, включених до  порядку денного:  ptimash.kh.ua. 

  Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні 

товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: ознайомитися з документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення 

Зборів до   проведення Зборів); до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання 

щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; 

вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до 

дати проведення Зборів); отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення 

направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів); оскаржити 

рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. 

 Для  реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а 

представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, 

посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 

посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені 

юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 

питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 

проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як 

передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 

представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право 

видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності 

на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах 

акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі участі у зборах керівника юридичної особи 

– акціонера, який згідно установчих документів має право діяти без довіреності, крім іншого, він подає 

реєстраційній комісії: витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, засвідчену копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом 

юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо 

участі та голосування на загальних зборах Товариства. 

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним 

станом на 16.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 40000000  штук, 
загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить  39813284 штук. 

Наглядова рада.  



 


