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Повідомлення 

 про проведення загальних зборів акціонерів 

 ПрАТ "КОНСТАР" 

Повне найменування товариства: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТАР" 

Місцезнаходження товариства: 

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

Веб-сайт: www.ao-constar.com.ua 

Шановні акціонери! 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТАР" повідомляє Вас, що                      

"18" березня 2020 року о 17 год. 15 хв. за адресою: Україна, м. Харків, вул. Дарвіна, буд. 20, 

кімн.105, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться             

"18" березня 2020 року з 16 год. 30 хв. до 17 год. 00 хв. 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. "12" березня 2020 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.  

Порядок голосування на загальних зборах за довіреністю визначається завданням щодо 

голосування, яке може міститися в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо 

голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 

акціонерів на свій розсуд. 

Під час підготовки до 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 "18" березня 2020 року з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16.00 год. 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" Алдабаєв Геннадій 

Костянтинович. Тел.: (057) 714-20-85 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 

денного розміщена на веб-сайті: www.ao-constar.com.ua. Кожний акціонер має право внести 

пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 

товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
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зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 

відповідні проекти рішень з цих питань. 

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, 

яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 30.01.2020р. -  481 

акція.  

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів 

(перелік питань, що виносяться на голосування): 

 

1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 

3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 

4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду. 

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду. 

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту. 

7. Затвердження річного звіту за 2019 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 

підсумками роботи у 2019 році. 

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинів які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого 

рішення та визначення уповноваженої особи. 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  (тис. грн.) 

 

 

Найменування показника 
Період 

Звітний 2019 рік Попередній 2018 рік 

Усього активів 2985 3208 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 337 426 

Запаси 1819 1815 

Сумарна дебіторська заборгованість 609 202 

Гроші та їх еквіваленти 220 764 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2121 2069 

Власний капітал 2128 2076 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал (грн) 4810 4810 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення - - 

Поточні зобов’язання і забезпечення 857 1131 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 52 (410) 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 481 481 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 108 (852) 

 

 

Голова Наглядової ради 

ПрАТ "КОНСТАР"                                                                    Алдабаєв Геннадій Костянтинович  

 

 

 

 

 

 



 

 

Проекти рішень 

по питанням порядку денного 

 загальних зборів акціонерів  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНСТАР", 

 призначених на 18 березня 2020 року 

 

 

Питання № 1: 

Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Проект рішення з першого питання порядку денного: 

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: 

Цапенко Ольга Олександрівна, Брехунець Наталя Геннадіївна. 

Питання № 2: 

Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Проект рішення з другого питання порядку денного: 

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:  

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 складу лічильної комісії 

загальних зборів акціонерів» 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 та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 

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: 

Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду. 

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: 

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік.  

Питання № 5: 

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами 

його розгляду. 

Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: 

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. 

Питання № 6: 

Звіт Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту. 

Проект рішення з шостого питання порядку денного: 

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії в 2019 році 

визнати задовільною.  

Питання № 7: 

Затвердження річного звіту за 2019 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 

роботи у 2019 році. 

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: 

Розглянути та затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2019 рік. Прийняти до відома, 

що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має прибуток від фінансово-господарської 

діяльності в сумі  51 700  грн. (п'ятдесят одна тис. сімсот грн.).  

Пропонується прибуток Товариства за 2019 рік спрямувати на виплату дивідендів та 

затвердити: 

 дату прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів (18.03.2020р.) 

 суму дивідендів 50 000 грн. (п'ятдесят тисяч грн.); 

 дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (06.04.2020р.); 

 строк виплати дивідендів, що не перевищує шість місяців з дня прийняття 

загальними зборами рішення про виплату дивідендів (06.04.2020р. – 17.09.2020р.); 

 спосіб виплати дивідендів (безпосередньо акціонерам, шляхом переказу грошових 

коштів на банківські рахунки акціонерів, інформація про які зазначена в переліку осіб, 

які мають право на отримання дивідендів) 

 порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі). 



 

 

Решту прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства у сумі 1 700 грн. (одна 

тисяча сімсот грн.) спрямувати на накопичення нерозподіленого прибутку Товариства. 

Питання № 8: 

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів 

які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення та 

визначення уповноваженної особи. 

 

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: 

У зв’язку з тим, що на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо визначити які 

саме значні правочини будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності  

протягом року з моменту проведення цих Загальних зборів, а також з метою ефективного та 

оперативного управління господарською діяльністю Товариства, пропонується прийняти 

наступні рішення:   

 Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 

в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не більш як одного року з дати 

прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова 

вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства, а саме:  

 правочини щодо поставки товарів,  виконання робіт, надання послуг у сфері промислової 

електроніки та електроавтоматики; 

 правочини щодо процедури участі в здійсненні  державних закупівель, 

відчуження/поставки товарів,  виконання робіт, надання  послуг у сфері промислової 

електроніки та електроавтоматики.  

 Гранична сукупна вартість правочинiв не повинна перевищувати 9 000 000 грн. (дев'яти 

мільйонів грн.) 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 2 985 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -  301,51 %. 

 Уповноважити Генерального директора Товариства  або іншу особу, уповноважену на це 

довіреністю, виданою Генеральним директором, протягом не більш як 1 (одного) року з дати 

прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії 

щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів. 
 

 

Голова Наглядової ради 

ПрАТ "КОНСТАР"                                                                    Алдабаєв Геннадій Костянтинович 

 
 


