
                                                            ПРОТОКОЛ № 18 

                                        Чергових загальних зборів акціонерів 

 

Приватного акціонерного товариства "Полтавська компанія промислового машинобудування і 

технологій" 

(далі – Товариство) 

 

м.Полтава  19.04.2012 

             

Дата проведення загальних зборів 19.04.2012 

Місце проведення загальних зборів м.Полтава , вул.Харчовиків 27 

Час початку реєстрації учасників 13:00 

Час закінчення реєстрації учасників 13:45 

Час відкриття зборів 14:00 

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений станом на 24 годину 16.04.2012 

року. 

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 57 

(п'ятдесят сім), яким належить 458 400 (чотириста п'ятдесят вісім тисяч чотириста) шт. простих 

акцій, що надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних 

зборів акціонерів Товариства. 

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах - 10 (десять). 

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах - 454 526 

(чотириста п'ятдесят чотири тисячі п’ятсот двадцять шість). 

 

. 

 

На Загальних зборах присутні: ___Директор Товариства- Політучий Ігор Васильович. 

                                                            Члени наглядової ради, Ревізор Товариства, кандидати в члени                                                                                                                                    

.                                                            наглядової ради. 

Голова загальних зборів - голова ради.Карасик Олександр Давидович 

Секретар загальних зборів - акціонер. Шульга Валентина Степанівна 

 

Склад реєстраційної комісії: Полєтучий Іван Іванович; - Шульга Валентина Степанівна. 

Голова реєстраційної комісії оголошує протокол № 1 Реєстраційної комісії, з якого зборам стає 

відомо, що кворум зборів становить 99,15489%. 

 

Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум та є 

правомочними вирішувати питання порядку денного 

 

Голова зборів. Зборам пропонується наступний порядок денний. Пропозицій від акціонерів на 

зміни і доповнення до нього не надавалось протягом 20 діб до початку зборів. 

             

                    

 

                                         Порядок денний загальних зборів: 

1.Про обрання лічильної комісії та затверждення порядку проведення загальних зборів. 

2. Прийняття рішення за наслідками звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора щодо           

результатів  фінансово-господарської  діяльності  Товариства за 2011р. 

3.Розподіл прибутку та збитків  Товариства за 2011р. 

4.Затвердження висновків  ревізора до звіту Товариства за 2011р. 



5.Затвердження  річного звіту Товариства за 2011р. 

6.Переобрання Директора Товариства. 

7. Затвердження умов контракту з Директором Товариства та обрання особи, яка уповноважується 

зборами на підписання контракту. 

8.Переобрання Ревізора Товариства. 

9.Затвердження умов трудового договору з Ревізором Товариства, та обрання особи, яка 

уповноважується на підписання договору. 

10. Переобрання членів Наглядової ради . 

11.Затвердження умов ЦПД з членами Наглядової ради. 

12. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012р. 

 

Доводжу до відома акціонерів регламент зборів, затверджений наглядовою радою; 

          - виступи по порядку денному-до 20 хв. 

          - виступи в обговоренні питань-до 5 хв. 

          - довідки –до2 хв. 

Збори провести за 4 години без перерви.Всі питання вирішувати простим голосуванням-1 акція -1 

голос простою більшістю голосів. 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

1.  Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення зборів 

Голова зборів запропонував до складу лічильної комісії обрати акціонерів Полєтучого І.І. та 

Шульгу В.С. Інших пропозицій не подавалось. 

ВИРІШИЛИ.  

Призначити лічильну комісію у складі акціонерів Полєтучого І.І. та Шульги В.С. та затвердити 

запропонований  наглядовою радою порядок проведення зборів. Затвердити порядок голосування 

на зборах-одна акція – один голос.Проста більшість голосів. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»                    454 526 голосів 

                        «проти»             0            голосів 

                              «утримались»   0            голосів 

      2. . Прийняття рішення за наслідками звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора 

щодо           результатів  фінансово-господарської  діяльності  Товариства за 2011р 

ДОПОВІДАЛИ: Голова наглядової ради Карасик О.Д. доповів про роботу, що виконала рада по 

питанням узаконення самовільно збудованих приміщень на промбазі та переоформлення права на 

володіння земельною ділянкою. Директор Політучий І.В. доповів зборам про стан справ у 

виробничо- господарчій діяльності Товариства. Ревізор Політуча М.М. доповіла про висновки 

аудиторської перевірки та про фінансовий стан Товариства. Прибутків немає, дивіденди не 

нараховувалися. 

ВИРІШИЛИ. 

Прийняти до відома доповіді голови наглядової ради, Директора та Ревізора. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»                    454 526 голосів 

                        «проти»             0            голосів 

                              «утримались»   0            голосів 

3 Розподіл прибутку та збитків  Товариства за 2011р 

ДОПОВІДАЛА. Ревізор Товариства Політуча М.М. запропонувала Товариству покращити 

діяльність, тому що нема прибутку і нема коштів на розвиток. Треба змінити напрямки роботи, 

отримувати ліцензії і крім здавання в оренду майна і транспортних засобів займатися іншою 

прибутковую діяльністю. 

ВИРІШИЛИ. 

Прийняти до відома існуючий фінансовий стан Товариства і відсутність коштів для нарахування 

дивідендів. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»                    454 526 голосів 



                        «проти»             0            голосів 

                              «утримались»   0            голосів 

 

4. Затвердження висновків  ревізора до звіту Товариства за 2011р. 

ДОПОВІДАВ. Ревізор Політуча М.М. доповіла про висновки аудитора та Ревізора про фінансово-

господарську діяльність Товариства у 2011р. 

ВИРІШИЛИ. 

Прийняти до відома доповідь Ревізора. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»                    454 526 голосів 

                        «проти»             0            голосів 

                              «утримались»   0            голосів 

5. Затвердження  річного звіту Товариства за 2011р 

ДОПОВІДАВ.Директор Товариства Політучий І.В. та головний бухгалтер Ковтун О.В. про річний 

звіт за 2011рік.Основні показникі доведені до акціонерів. 

ВИРІШИЛИ. Затвердити річний звіт ПрАТ»Полтавапроммашбуд» за 2011 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»                    454 526 голосів 

                        «проти»             0            голосів 

                              «утримались»   0            голосів 

6. Переобрання Директора Товариства. 

ДОПОВІДАВ.Голова наглядової ради Товариства Карасик О.Д., що повноваження директора 

Товариства скінчилися 12 квітня 2012 р. Зборам пропонується одна кандидатура –Політучий Ігор 

Васильович. 

ВИРІШИЛИ.Призначити Директором Товариства Політучого Ігоря Васильовича терміном на 5 

років.Зобов’язати директора виконувати обов’язки згідно “Положення про Директора 

Товариства». 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»                    454 526 голосів 

                        «проти»             0            голосів 

                              «утримались»   0            голосів 

7. Затвердження умов контракту з Директором Товариства та обрання особи, яка уповноважується 

зборами на підписання контракту. 

ДОПОВІДАВ.Голова наглядової ради оголосив умови контракту з Директором Товариства та 

запропонував особу голови зборів на уповноваження від імені зборів на підписання контракту з 

Директором Товариства. 

ВИРІШИЛИ. Затвердити умови контракту з Директором Товариства та уповноважити голову 

Загальних зборів підписати контракт з Директором Товариства. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»                    454 526 голосів 

                        «проти»             0            голосів 

                              «утримались»   0            голосів 

8. Переобрання Ревізора Товариства. 

ДОПОВІДАВ, Член наглядової ради Політучий О.І. запропонував зняти з порядку денного 

питання про переобрання Ревізора Товариства.Інших пропозицій не наступило. 

ВИРІШИЛИ. Зняти з порядку денного питання про переобрання Ревізора і затвердити на цій 

посаді на термін 5 років Ревізора Товариства Політучу Марину Михайлівну. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»                    454 526 голосів 

                        «проти»             0            голосів 

                              «утримались»   0            голосів 

9.Знятий з порядку денного. 

10. Переобрання членів Наглядової ради 

ДОПОВІДАВ.Голова наглядової ради Карасик О.Д.,що. В зв*язку з тим ,що ТОВ «Науково-

виробниче підприємство передових технологій «Зонд»,  код ЄДРПОУ   23557449, Україна, 36014 , 



м.Полтава вул.. Харчовиків, 27  продало всі акції і володіє 000,0 акцій ПрАТ, воно втратило право 

мати свого представника у наглядовій раді. 

.ВАТ «ЗНВКІФ «Капітальні інвестиції « код ЄДРПОУ  34693440 . .Україна , 01015 ,м.Київ 

вул..Лейпцігська 3-а, придбало  454114 простих іменних  акцій, тобто 99,065009 %, акцій ПрАТ, і 

згідно рішення загальних зборів отримало право мати 2 представників у складі наглядової ради. 

                           Пропонується Склад наглядової ради:  

Карасик Олександр Давидович  

Політучий Олександр Іванович-член ради, представник ВАТ «ЗНВКІФ «Капітальні інвестиції «, 

Матієк Анжела Василівна-член ради, представник ВАТ «ЗНВКІФ «Капітальні інвестиції 

«,виконавчий директор.ВАТ «ЗНВКІФ «Капітальні інвестиції» 

Інших пропозицій не надійшло. 

ВИРІШИЛИ. 1.Звільнити членів Наглядової ради у складі Карасика Олександра Давидовича, 

Політучого Олександра Івановича, Блистіва Богдана Васильовича. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»                    454 526 голосів 

                        «проти»             0            голосів 

                              «утримались»   0            голосів 

ВИРІШИЛИ .Призначити склад наглядової ради: Карасик Олександр Давидович, Політучий 

Олександр Іванович, Матієк Анжела Василівна на термін 5 років з виконанням обов'зків членів 

наглядової ради згідно «Положення про наглядову раду Товариства». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»                    454 526 голосів 

                        «проти»             0            голосів 

                              «утримались»   0            голосів 

11. Затвердження умов ЦПД з членами Наглядової ради. 

ДОПОВІДАВ, Директор Товариства Політучий І.В., що згідно законодавства ЦПД з 

представниками юридичних осіб не складаються, а лише з фізичними особами. Після обговорення 

умов ЦПД з членом наглядової ради- фізичною особою було запропоновано затвердити умови 

ЦПД і доручити підписати ЦПД від імені зборів –Директору Товариства. 

ВИРІШИЛИ. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом наглядової ради-фізичною 

особою та доручити підписати його від імені загальних зборів Директору Товариства. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»                    454 526 голосів 

                        «проти»             0            голосів 

                              «утримались»   0            голосів 

12. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012р. 

 

ДОПОВІДАВ.Директор Товариства Політучий І.В. про те, що Товариство має наміри розширити 

напрямки своєї діяльності, впроваджувати новітні технології, наукові розробки, користатися 

послугами інвесторів і отримувати прибуток від своєї діяльності, який використовувати на 

розвиток виробництва та послуг. 

ВИРІШИЛИ. Затвердити напрямки розвитку Товариства на 2012 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»                    454 526 голосів 

                        «проти»             0            голосів 

                              «утримались»   0            голосів 

 

 

Голова зборів голова ради оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори 

акціонерів Товариства вважаються закритими. 

 

 

Голова зборів 

Секретар зборів 
    



   

  


