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Повідомлення 
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Повне найменування товариства: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТАР" 

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 

Україна, 61002  м.Харків, вул.Дарвіна, буд.20 

Веб-сайт: www.ao-constar.com.ua 

 

Шановні акціонери! 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТАР" повідомляє Вас, що "19" вересня 2017 
року о 17 год. 30хв. за адресою: Україна, м.Харків, вул.Дарвіна, буд.20, кімн.105, відбудуться 
позачергові загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах 
відбудеться "19" вересня 2017 року з 16-45 год. до 17-15 год. за адресою: Україна, м.Харків, 
вул.Дарвіна, буд.20, кімн.105. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 
відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному 
станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів 
Товариства, тобто на 24.00 год. "13" вересня 2017 року. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - 
паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути 
відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника 
акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у 
загальних зборах акціонерів товариства. 

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товариства мають можливість 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 
Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного 
повідомлення до "19" вересня 2017 року з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16.00 год. 00 
хв. за адресою: м.Харків, вул.Дарвіна, буд.20, кімн.210, а в день проведення загальних зборів - 
також у місці їх проведення. Посадова особа ПРАТ "КОНСТАР", відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради ПРАТ "КОНСТАР" Литкевич 
Андрій Олександрович. 

 

 

Від 16.08.2017р. № 111 

На №                     від 

 

 

 

 

http://www.ao-constar.com.ua/


 
Проект порядоку денного позачергових загальних зборів акціонерів 

(перелік питань, що виносяться на голосування): 

1. Обрання складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства "КОНСТАР". 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР". 

3. Обрання голови, секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства "КОНСТАР". 

4. Скасування рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
"КОНСТАР" від 23.05.2017р. "Про припинення шляхом перетворення" (п. 3 Порядку денного 
Протоколу №2 Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" 
від 23.05.2017 року). 

5. Відкликання комісії по припиненню (перетворенню) Приватного акціонерного товариства 
"КОНСТАР", а також особи, уповноваженої на підписання установчих документів Товариства -
правонаступника, шляхом скасування рішень Загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства "КОНСТАР" від 23.05.2017 року: "Про призначення (покладання 
функцій) комісії по припиненню (перетворенню)"; " Про визначення особи , уповноваженої на 
підписання установчих документів Товариства -правонаступника (п.п 4;5 Порядку денного 
Протоколу №2 Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" 
від 23.05.2017 року). 

6. Скасування проведення порядку, умов і строків проведення заходів по припиненню 
Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" шляхом скасування рішень Загальних 
зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" від 23.05.2017 року: "Про 
порядок і умови здійснення перетворення", "Про порядок обміну акцій на частки у статутному 
капіталі Товариства-правонаступника"; "Про умови  обов'язкового викупу акцій у акціонерів, 
які вимагають цього, уразі коли ці акціонери голосували проти рішення загальних зборів про 
перетворення"; "Про порядок та строк пред'явлення вимог кредиторами";  "Про затвердження 
плану перетворення" (п.п. 6; 7; 8; 9; 10 Порядку денного Протоколу №2 Загальних зборів 
акціонерів Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" від 23.05.2017 року) та 
проведення заходів у зв’язку із скасуванням рішення. 

7. Про обрання комісії (уповноваженої особи) для здійснення заходів у зв’язку із скасуванням 
рішення про припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР". 

 
Також, з проектом порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, 
призначених на 19 вересня 2017 р., з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного 
можна ознайомитись на власному веб-сайті ПРАТ "КОНСТАР" за адресою: www.ao-
constar.com.ua 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Проекти рішень 

по питанням порядку денного 
 позачергових загальних зборів акціонерів  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГОТОВАРИСТВО "КОНСТАР", 
 призначених на 19.09.2017 року 

 

Питання № 1: 
 
Обрання складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства "КОНСТАР". 

 

Проект рішення з першого питання порядку денного: 
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова 
Лічильної комісії – Чудновець Ірина Олексіївна. Члени Лічильної комісії – Зибіна Тамара 
Миколаївна, Брехунець Наталля Генадіївна. 
 

Питання № 2: 
Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР". 

 

Проект рішення з другого питання порядку денного: 
Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР":  
1) Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. 
2) Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 
хвилин.  
3) Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.  
4) Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише 
акціонерам або їх уповноваженим представникам, представникам Виконавчого органу, 
Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, 
Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій. 
5) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з 
використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів 
акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені 
статутом Товариства.  
6) Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. 
Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії 
Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована 
Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень 
здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства. 
7) Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно 
виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера 
(представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер 
(представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта 
голосування щодо одного проекту рішення.  
8) Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку 
голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов 
до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або 
виправлення 
9) За рішенням Загальних зборів акціонерів, допускається фіксація технічними засобами (фото, 
відео та аудіо запис) на Загальних зборах акціонерів Товариства ходу загальних зборів або 
розгляду окремих питань. 
10) Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів 
Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом директора Товариства.  
11) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів 
акціонерів Товариства керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту 
Товариства, та/або внутрішніми положеннями 
 



 
Питання № 3: 
Обрання голови, секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 
товариства "КОНСТАР". 

 

Проект рішення з третього питання порядку денного: 
Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Литкевича Андрія Олександровича. 
Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Прокопкіну Олесю Ігорівну. 
  

Питання № 4: 
Скасування рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
"КОНСТАР" від 23.05.2017р. "Про припинення шляхом перетворення" (п. 3 Порядку денного 
Протоколу №2 Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" 
від 23.05.2017 року). 
 
 

 

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: 
Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
"КОНСТАР" від 23.05.2017р. "Про припинення шляхом перетворення", що прийняте за 
результатом розгляду п. 3 Порядку денного Протоколу №2 Загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" від 23.05.2017 року. Припинити процедуру 
перетворення Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" в Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КОНСТАР". 
 

Питання № 5: 
Відкликання комісії по припиненню (перетворенню) Приватного акціонерного товариства 
"КОНСТАР", а також особи, уповноваженої на підписання установчих документів Товариства -
правонаступника, шляхом скасування рішень Загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства "КОНСТАР" від 23.05.2017 року: "Про призначення (покладання 
функцій) комісії по припиненню (перетворенню)"; " Про визначення особи , уповноваженої на 
підписання установчих документів Товариства-правонаступника (п.п 4;5 Порядку денного 
Протоколу №2 Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" 
від 23.05.2017 року). 
 

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: 
Відкликати комісію по припиненню (перетворенню) Приватного акціонерного товариства 
"КОНСТАР", обрану у складі трьох осіб: 
Голови комісії по припиненню (перетворенню) - Перекрестова  Анатолія Григоровича; 
членів комісії по припиненню (перетворенню) - Цапенко Ольгу Олександрівну, Прокопкіну 
Олесю Ігоровну. 
Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
"КОНСТАР" від 23.05.2017р. "Про призначення (покладання функцій) комісії по припиненню 
(перетворенню)", що прийняте за результатом розгляду п. 4 Порядку денного Протоколу №2  
Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" від 23.05.2017 
року. 
Відкликати Перекрестова  Анатолія Григоровича, як особу, уповноважену на підписання 
установчих документів Товариства - правонаступника . 
Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
"КОНСТАР" від 23.05.2017р. "Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих 
документів Товариства-правонаступника", що прийняте за результатом розгляду п. 5 Порядку 
денного Протоколу №2 Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
"КОНСТАР" від 23.05.2017 року. 
 

Питання № 6: 
Скасування проведення порядку, умов і строків проведення заходів по припиненню 
Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" шляхом скасування рішень Загальних зборів 
акціонерів Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" від 23.05.2017 року: "Про порядок і 
умови здійснення перетворення", "Про порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі 
Товариства-правонаступника"; "Про умови  обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які 
вимагають цього, уразі коли ці акціонери голосували проти рішення загальних зборів про 



 
перетворення"; "Про порядок та строк пред'явлення вимог кредиторами";  "Про затвердження 
плану перетворення" (п.п. 6; 7; 8; 9; 10 Порядку денного Протоколу №2 Загальних зборів 
акціонерів Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" від 23.05.2017 року) та 
проведення заходів у зв’язку із скасуванням рішення. 
 

Проект рішення з шостого питання порядку денного: 
Скасувати проведення порядку, умов і строків проведення заходів по припиненню Приватного 
акціонерного товариства "КОНСТАР. 
Повідомити орган, що здійснив реєстрацію юридичної особи про скасування припинення 
(перетворення) Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" відповідно до вимог чинного 
законодавства, у зв'язку з чим внести відповідні зміни в Єдиний державний реєстр юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
 
Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
"КОНСТАР" від 23.05.2017р. "Про порядок і умови здійснення перетворення", що прийняте за 
результатом розгляду п.6 Порядку денного Протоколу №2 Загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" від 23.05.2017 року. 
 
Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
"КОНСТАР" від 23.05.2017р. "Про порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі 
Товариства-правонаступника", що прийняте за результатом розгляду п.7 Порядку денного 
Протоколу №2 Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" від 
23.05.2017 року. 
 
Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
"КОНСТАР" від 23.05.2017р. "Про умови обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають 
цього, уразі коли ці акціонери голосували проти рішення загальних зборів про перетворення"; 
що прийняте за результатом розгляду п.8 Порядку денного Протоколу №2 Загальних зборів 
акціонерів Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" від 23.05.2017 року. 
 
Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
"КОНСТАР" від 23.05.2017р. "Про порядок та строк пред'явлення вимог кредиторами"; що 
прийняте за результатом розгляду п.9 Порядку денного Протоколу №2 Загальних зборів 
акціонерів Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" від 23.05.2017 року. 

 
Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
"КОНСТАР" від 23.05.2017р. "Про затвердження плану перетворення", що прийняте за 
результатом розгляду п.10 Порядку денного Протоколу №2 Загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" від 23.05.2017 року. 

 

Питання № 7: 
Про обрання комісії (уповноваженої особи) для здійснення заходів у зв’язку із скасуванням 
рішення про припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР". 

 

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: 
Затвердити комісію для здійснення заходів у зв’язку із скасуванням рішення про припинення 
(перетворення) Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" у складі: 

    Голова комісії по припиненню  – Перекрестов Анатолій Григорович; 

    Член комісії  – Цапенко Ольга Олександрівна; 

    Член комісії  – Прокопкіна Олеся Ігорівна. 

 

Телефон для довідок: 057-7142085, 067-5793336 

 

Голова Наглядової Ради 

ПРАТ “Констар”                                                                Литкевич А.О. 


