Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор

Волошин П.З.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Інститут Харківський Промтранспроект»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

02494973

1.4. Місцезнаходження емітента
61072, м. Харків, Дзержинський р-н, вулиця Двадцять Третього Серпня, будинок 20-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

057 340-22-83, 340-04-55

1.6. Електронна поштова адреса емітента

institut@promtrans.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

www.promtrans.com.ua

(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

X

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших
активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X
X

27. Аудиторський висновок.
X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомості).
30. Примітки: Ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності Товариство немає.
Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
Інформація про рейтингове агентство відсутня в зв'язку з тим, що у статутному капіталі Товариства немає державної частки, воно немає стратегічного значення для економіки та безпеки держави, також не займає монопольне (домінуюче) становище.
Дивіденди за звітний період не нараховувались та не сплачувались.
Товариство процентних, дисконтних та цільових (безпроцентних) облігацій не випускало.
Випуск інших цінних паперів, які підлягають реєстрації, Товариство не здійснювало.
Викупу власних акцій не було.
Випуск боргових цінних паперів Товариство не здійснювало.
Сертифікати цінних паперів замовлені але не видані.
Особливої інформації протягом звітного періоду не виникало.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство «Інститут Харківський Промтранспроект»
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект»
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Район
не має
3.1.5. Поштовий індекс
61072
3.1.6. Населений пункт
м. Харків
3.1.7. Вулиця, будинок
вулиця Двадцять Третього Серпня, будинок 20-А
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
серія ____ № 1 480 120 0000 020236
3.2.2. Дата державної реєстрації
04.07.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комітет Харківської міської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
6814,50
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
6814,50
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «БАНК «ГРАНТ»
3.3.2. МФО банку
351607
3.3.3. Поточний рахунок
26007820361291
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ «БАНК «ГРАНТ»
3.3.5. МФО банку
351607
3.3.6. Поточний рахунок
26007820361291/643
73.10.2 – Дослідження і розробки в галузі технічних наук;
74.20.1 – Діяльність у сфері інжинірингу;
74.20.2 – Діяльність у сфері геології та геологорозвідування.
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Регіональне від. Фонду державного майна України по Хар. обл

23148337

61022, м. Харків, Держпром, 3-й
під’їзд, 1 поверх

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
341 фізична особа

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який
засновнику та/або
видав паспорт
учаснику (від загальної
кількості)
13629
Усього
13629

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників - 224
Чисельність працівників, які працюють за сумісництвом - 14.
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 2
Фонд заробітної плати за 2011 р. складає 26362,9 тис грн., що у порівнянні з 2010 р. збільшення становить 2981,1
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правління-директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Волошин Павло Зосимович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 824822 09 лютого 2001р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
6.1.4. Рік народження**
07.02.1957р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22 роки
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правління ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект»
6.1.8. Опис
Відповідає за загальне керівництво товариством. Отримує заробітну плату згідно штатного. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. У зв’язку
зі структурними змінами в керівних органах 14.04.2011р. посадову особу було звільнено. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Стаж керівної роботи – 22 роки. Попередня посада – голова правління ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект»
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Заступник голови правління - директора
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Магомедов Олексій Хабібовича
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 144716 11.03.1999р. ЦВМ Дзержинського УМВС України в Харківській області
6.1.4. Рік народження**
18.11.1949р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
24 роки
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правління ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект»
6.1.8. Опис
Відповідає за організацію проектної діяльності. Отримує заробітну плату згідно штатного. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. У зв’язку зі

структурними змінами в керівних органах 14.04.2011р. посадову особу було звільнено. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи – 24 роки. Попередня посада – заступник голови правління ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Глухман Віктор Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 540980 12 листопада 1997 р. Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
6.1.4. Рік народження**
30.03.1957р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12 років
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник відділу проектування транспорту ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
6.1.8. Опис
Відповідає за проектування транспорту. Отримує заробітну плату згідно штатного. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. У зв’язку зі структурними змінами в керівних органах 14.04.2011р. посадову особу було звільнено. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Стаж керівної роботи – 12 років. Попередня посада - Начальник відділу проектування транспорту ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Воронько Володимир Андрійович.
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 795330 11.03.1998р. ЦВМ Дзержинського УМВС України в Харківській області
6.1.4. Рік народження**
14.03.1938р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
39 років
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник відділу автоматизації та зв’язку на залізничному транспорті ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект.
6.1.8. Опис
Відповідає за проектування автоматизації та зв’язку на залізничному транспорті. Отримує заробітну плату згідно штатного. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. У зв’язку зі структурними змінами в керівних органах 14.04.2011р. посадову особу було звільнено. Посадова особа емітента непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи – 39 років. Попередня посада - Начальник відділу автоматизації та зв’язку на залізничному транспорті ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кузьменко Інна Володимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 961111 15 вересня 1998р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області.
6.1.4. Рік народження**
04 жовтня 1962р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15 років
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер СУСП у формі ТОВ «УкрВІМком».
6.1.8. Опис
Відповідає за фінансово-економічну роботу. Отримує заробітну плату згідно штатного. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. У зв’язку зі
структурними змінами в керівних органах 14.04.2011р. посадову особу було звільнено. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи – 15 років. Попередня посада - Головний бухгалтер СУСП у формі ТОВ «УкрВІМком».
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Котелевець Володимир Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 294172 15 грудня 1999р. Київським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області
6.1.4. Рік народження**
28.07.1956р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9 років
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член правління ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
6.1.8. Опис
Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність Правління . Отримує заробітну плату згідно штатного
розкладу. Обіймає посаду директора ТОВ «МЕДЕЯ». У зв’язку зі структурними змінами в керівних органах 14.04.2011р. посадову особу було звільнено. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи – 9 років. Попередня посада - Член правління ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Фроленков Юрій Лазаревич
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 181149 20 квітня 1999р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області.
6.1.4. Рік народження**
29.05.1952р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10 років
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник відділу механізації транспорту ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
6.1.8. Опис
Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність Правління. Отримує заробітну плату згідно штатного
розкладу. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. У зв’язку зі структурними змінами в керівних органах 14.04.2011р. посадову особу було звільнено. Посадова
особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи – 10 років. Попередня посада - Начальник відділу механізації транспорту
ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Овчаренко Тамара Володимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МН 070326 09 жовтня 2001р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
6.1.4. Рік народження**
11.03.1958р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9 років
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
інженер ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
6.1.8. Опис
Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність Правління. Отримує заробітну плату згідно штатного
розкладу. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. У зв’язку зі структурними змінами в керівних органах 14.04.2011р. посадову особу було звільнено. Посадова
особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи – 9 років. Попередня посада - інженер ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Голова ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бойнік Валентина Володимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 585230 19 вересня 1997р. МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
6.1.4. Рік народження**
26.03.1952р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9 років
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний інженер проекту ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
6.1.8. Опис
Відповідає за контроль за фінансовою та господарською діяльністю Правління. Заробітну плату згідно штатного розкладу не отримує. Посади на будь-яких
інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі посадової особи не було. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Стаж керівної роботи – 9 років. Попередня посада - Головний інженер проекту ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Волошин Павло Зосимович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 824822 09 лютого 2001р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
6.1.4. Рік народження**
07.02.1957р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22 роки
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правління-директор ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект»
6.1.8. Опис
Відповідає за загальне керівництво підприємством. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі посадової особи не було. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи –
22 роки. Попередня посада – Голова правління – директор ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Заступник генерального директора
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Магомедов Олексій Хабібовича
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 144716 11.03.1999р. ЦВМ Дзержинського УМВС України в Харківській області
6.1.4. Рік народження**
18.11.1949р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
24 роки
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правління - директора ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект»
6.1.8. Опис
Відповідає за організацію проектної діяльності. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Змін у персональному складі посадової особи не було. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи – 24
роки. Попередня посада – заступник голови правління - директора ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Волошин Артем Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 436160 23 червня 2004р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області

6.1.4. Рік народження**
10.12.1987р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
не має
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
юрисконсульт ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
6.1.8. Опис
Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Обіймає посаду юрисконсульта ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект». Змін у персональному складі посадової особи не було. Посадова особа
емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи – не має. Попередня посада - юрисконсульт ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Заступник голови наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Магомедов Юрій Олексійович.
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 582631 06.08.1997р ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл.
6.1.4. Рік народження**
06.07.1980р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
не має
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
архітектор ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
6.1.8. Опис
Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Обіймає посаду архітектора ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект». Змін у персональному складі посадової особи не було. Посадова особа
емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи – не має. Попередня посада - архітектор ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кузьменко Дмитро Олександрович.
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МН 071543 29.10.2001р Московським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл.
6.1.4. Рік народження**
18.08.1985р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
не має
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
інженер-проектувальник ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».

6.1.8. Опис
Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Обіймає посаду інженера-проектувальника ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект». Змін у персональному складі посадової особи не було. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи – не має. Попередня посада – інженер-проектувальник ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Глухман Ганна Вікторівна.
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МН 415228 04.06.2002р.Комінтернівським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл.
6.1.4. Рік народження**
30.01.1986р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
не має
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
інженер-проектувальник ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
6.1.8. Опис
Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Обіймає посаду інженера-проектувальника ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект». Змін у персональному складі посадової особи не було. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи – не має. Попередня посада – інженер-проектувальник ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Самсонкіна Наталя Володимирівна.
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МН 415228 04.06.2002р.Комінтернівським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл.
6.1.4. Рік народження**
16.03.1984р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
не має
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
економіст ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
6.1.8. Опис
Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Обіймає посаду економіста ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект». Змін у персональному складі посадової особи не було. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи – не має. Попередня посада – економіст ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Лєсной Кирило Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 144184 01.03.1999р.ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл.
6.1.4. Рік народження**
18.10.1981р.
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8 років
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
економіст ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
6.1.8. Опис
Відповідає за ведення бухгалтерського та податкового обліку, керування фінансово-економічним відділом. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ «МЕДЕЯ». Змін у персональному складі посадової особи не було. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи – 8 років. Попередня посада – економіст ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект».
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Генеральний директор
Головний інженер
Голова наглядової ради
Заступник голови наглядової ради
Член наглядової
ради
Член наглядової
ради
Член наглядової
ради
Голова ревізійної комісії
Член ревізійної комісії
Член ревізійної комісії

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи
Волошин Павло Зосимович
Магомедов Олексій
Хабібович
Волошин Артем Павлович
Магомедов Юрій
Олексійович
Глухман Ганна Вікторівна
Кузьменко Дмитро
Олександрович
Самсонкіна Наталія
Володимирівна
Бойнік Валентина
Володимирівна
Журавльова Вероніка Анатоліївна
Фроленков Юрій Ла-

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
ММ 824822 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ
УМВСУ в Харківській обл. 13.09.1997р.
ММ 144716 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ
УМВСУ в Харківській обл. 11.03.1999р.
МЕ 436160 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ
УМВСУ в Харківській обл. 23.06.2004р.
МК 582631 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ
УМВСУ в Харківській обл. 06.08.1997р.
МН 415228 Комінтернівським РВ ХМУ
УМВСУ в Харківській обл. 04.06.2002р.
МН 071543 Московським РВ ХМУ УМВСУ
в Харківській обл. 29.10.2001р.
МН 711885 Московським РВ ХМУ УМВСУ
в Харківській обл. 19.10.2004р
МК 585230 МВМ Дзержинського РВ ХМУ
УМВСУ в Харківській обл. 18.09.1997р.
МН 866228 МВМ Київського РВ ХМУ
УМВСУ в Харківській обл. 25.11.2006р.
ММ 181149 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ

Прості
іменні

680

Від загальної
кількості акцій (у відсотках)
4,9894

680

0

0

0

28.07.1994

282

2,0691

282

0

0

0

28.07.1994

27

0,1981

27

0

0

0

123

0,9025

123

0

0

0

28.07.1994

27

0,1981

27

0

0

0

28.05.2011

27

0,1981

27

0

0

0

28.07.1994

27

0,1981

27

0

0

0

28.07.1994

41

0,3008

41

0

0

0

28.07.1994

37

0,2715

37

0

0

0

28.07.1994

66

0,4843

66

0

0

0

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

28.07.1994

Кількість за видами акцій
Прості на Привілейовані Привілейовані
пред’явника
іменні
на пред’явника

Головний бухгалтер

заревич
Лєсной Кирило Володимирович

УМВСУ в Харківській обл. 20.04.1999р.
ММ 144184 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ
УМВСУ в Харківській обл. 01.03.1999р.

Усього

0

0

0

0

0

0

1337

9,81

1337

0

0

0

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

ТОВ «МЕДЕЯ»

25611532

61045, м. Харків, вулиця
Двадцять Третього Серпня ,
будинок 20А

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Не має

Не має

Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

04.10.2004

10401

Дата внесення
до реєстру

Кількість
акцій (штук)

-

0
10401

Усього

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові
**Не обов’язково для заповнення

Від загальної кількості акцій (у
відсотках)
76,3152

Від загальної кількості акцій (у
відсотках)
0
76,3152

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані
іменні

10401

0

0

Привілейовані
на
пред’явника
0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані
іменні

0
10401

0
0

0
0

Привілейовані
на
пред’явника
0
0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові
14.04.2011
97,9%

Порядок денний:
1. Звіт Правління про результати фінансово господарської діяльності у 2010 році.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2010 році.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2010 році.
4. Затвердження річного звіту про фінансові результати та балансу Товариства за 2010 рік.
5. Розподіл прибутку за 2010 рік, визначення терміну і порядку виплати дивідендів.
6. Зміна найменування Товариства у зв’язку із змінами в законодавстві.
7. Зміна місцезнаходження Товариства.
8. Внесення змін до Статуту у зв’язку із змінами в законодавстві шляхом викладення його у новій
редакції.
9. Внесення змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність товариства, шляхом викладання Положень у новій редакції.
10. Обрання виконавчого органу – генерального директора.
11. Обрання складу Наглядової ради.
12. Обрання Ревізійної комісії.
13. Інші питання.
Рішення
1. Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-економічної діяльності у 2010 році та основні
напрямки розвитку і плани діяльності у 2011р.
2. Затвердити Звіт та висновки Спостережної ради Товариства за підсумками роботи у 2010 році;
3. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2010 році;
4. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.
5.1. Затвердити розподіл прибутку за 2010 рік у розмірі 11 528 000 (одинадцять мільйонів п’ятьсот
двадцять вісім тисяч) грн. розподілити наступним чином:
• виплата дивідендів – 2 500 000 (два мільйона п’ятсот тисяч) грн..
• нерозподілений прибуток – 9 028 000 (дев’ять мільйонів двадцять вісім тисяч) грн.
5.2. Здійснити до кінця 3 кварталу виплату дивідендів акціонерам пропорційно кількості акцій, якими вони володіють. Наглядовій раді скласти та надати до бухгалтерії Товариства перелік акціонерів
,які мають право на отримання дивідендів.
6. У зв’язку із змінами в законодавстві скоригувати найменування Товариства.
Затвердити нове найменування товариства у наступній редакції: - повне: ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»; - скорочене: ПРАТ
«ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ».
7. Змінити місцезнаходження Товариства. Новим місцезнаходженням Товариства визначити: Україна, 61072, м. Харків, вул.. Двадцять Третього Серпня, буд. 20-А
8. У зв’язку із змінами в чинному законодавстві, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити запропоновану редакцію Статуту Товариства.
9. . У зв’язку із змінами в чинному законодавстві та затвердженням в новій редакції Статуту Товариства затвердити у нові редакції положень:
• Положення про Наглядову раду;
• Положення про Ревізійну комісію;
• Положення про Лічильну комісію;
• Положення про Реєстраційну Мандатну комісію;
• Положення про регламент;
• Положення про зберігання документів та порядок ознайомлення акціонерів з інформацією;
• Положення про Організаційний комітет.
10. Обрати Генеральним директором Товариства Волошина Павла Зосимовича.
11. Обрання Наглядову раду в складі п’яти осіб: Волошина Артема Павловича; Глухман Ганну Вікторівну; Кузьменка Дмитра Олександровича; Магомедова Юрія Олексійовича; Самсонкіну Наталію
Володимирівну.
12. Обрати Ревізійну комісію в складі трьох осіб: Бойнік Валентину Володимирівну; Журавльову Вероніку Анатоліївну; Фроленкова Юрія Лазаровича.
13. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть укладатися до наступних загальних зборів, а
саме договори з проведення проектно-вишукувальних робіт, вартість кожного з яких становить не більшевартості активів за даними останьої річної фінансової звітності товариства (від 9 302 750,00 грн.
до 37 211 000,00 грн.) та сукупно не перевищує 75 000 000,00 (сімдесят п’ять мільйонів) грн..

Пропозицій щодо порядку денного не надходило.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕСТ-АУДИТ»
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМТСВО
Приватне підприємство
22698202
61057, Харківська обл., м. Харків, вул. Данілевського, б. 8, кв. 108
Свідоцтво № 0416
Аудиторська Палата України
06.12.1994р.

057 7050080
7051371
Аудиторська діяльність
немає
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ
ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Акціонерне товариство
09351451
01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12
Ліцензія АВ №483644
ДКЦПФР
04.09.2009р.
057 7315374
7581879
Ведення реєстру власників цінних паперів
немає
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛЬНІ
ІНВЕСТИЦІЇ»
Акціонерне товариство
23467723
61145, м. Харків, вул.. Космічна, 26
Ліцензія АВ 389683
ДКЦПФР
27.12.2007р.
057 7544600
7544900
Депозитарна діяльність зберігача
немає
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ»
Акціонерне товариство
35917889
04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Ліцензія АВ 498004
ДКЦПФР
19.11.2009р.
044 5854240
5854240
Депозитарна діяльність депозитарія
немає

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Код цінного
папера

1
04.06.1998р.

2
221/20/1/98

3
Харківське ТУ ДКЦПФР

4

Опис
25.06.2010р.
Опис

Тип
цінного
папера

Форма існування
та форма випуску

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)
9
6814,50

Частка у
статутному
капіталі
(у відсотках)
10
100

5
6
7
8
Акції іменні
Документарна
0,50
13629
прості
Іменні
На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було.
69/20/1/10
Харківське ТУ ДКЦПФР
UA400007492 Акції іменні
Бездокументарна
0,50
13629
6814,50
100
6
прості
Іменні
На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було.
-

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
- Акції
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
- Акції
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
- Акції

880
880
0
880
880
880
0
880
0
0
0
0

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
За звітний період підприємство було перейменоване з Закритого акціонерного товариства «Інститут Харківський Промтранспроект» у Приватне акціонерне товариство
«Інститут Харківський Промтранспроект».

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспективи розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект» - акціонерне товариство, вищим органом управління якого є загальні збори. В період між зборами управління підприємством здійснює генеральний директор, обраний загальними зборами. Генеральний директор має свого заступника – головного інженера. Інтереси акціонерів у період між
проведенням загальних зборів представляє Наглядова рада, на чолі з Головою наглядової ради. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю генерального директора здійснює ревізійна комісія.
ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект» має представництво та дочірнє підприємство ТОВ «Бєлгородський Промтранспроект» на території Російської Федерації.
Представництво ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект» - 308007, м. Бєлгород, вул. Шершнєва, б. 1-А. Виконує представницькі функції з метою отримання дозволу на виконання проектних робіт на території Російської Федерації.
ТОВ «Бєлгородський Промтранспроект» - 308001, м. Бєлгород, Бєлгородський просп., буд. 36. Займається пошуком замовників та виконанням робіт у Бєлгородській
області Російської Федерації. Планується розвиток зони діяльності на Воронєжську та Курську області.

Отдел автоматизации
и связи

Спецчасть

Отдел обеспечения
проектных работ

Электротехнический
отдел

Організаційна структура емітента представлена таким чином:

Отдел инженерной
геологии

Эксплуатационноремонтная база

Главный инженер Заместитель директора по
технической части

Технический отдел

Директор

Отдел механизации и
тягового хозяйства
Отдел инженерных
сооружений
Архитектурностроительный отдел

Финансово – экономический отдел

Отдел кадров
Сметный отдел
Отдел автоматизации
проектирования
Отдел механизации
проектных работ и
выпуска проектов

Канцелярия
Хозяйственный
отдел

Наблюдательный
совет

Сантехнический отдел

Заместитель директора по
экономике

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було, реорганізація на підприємстві не здійснювалась.

Отдел изысканий и
проектирования
транспорта

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
1. Межа істотності при складанні фінансової звітності – 1000 грн.
2. Термін нормального операційного цикла виконання робіт – 365 дней.
3. Основні засоби, нематеріальні активи, біологічні активи:
3.1 Одиниця обліку вважається окремий об’єкт основних засобів, інших необоротніх матеріальних активів та нематеріальних активів.
3.2 Групування основних засобів та нематеріальних активів в аналитичномум обліку проводиться згідно Плану рахунків активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій, затвердженному наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.
3.3 До складу малоцінних необоротніх активів належать об’єкти вартістю не більше 500 грн. (пятсот) та з очикуємим терміном використання більше одного року.
3.4 Ліквідацийна вартість об’ектів основних засобів та нематеріальних активів прийнята на рівні 1700 (одна тисяча сімсот) грн.
3.5 Амортизація об’єктів основних засобів нараховується прямолінійним методом.0
3.6 Амортизація малоцінних необоротніх матеріальних активів нараховується методом списання 100% вартості в першому місяці використання об’єктів.
3.7 Амортизація інших необоротніх материальних активів (кроме МНМА та бібліотечних фондів) нараховується прямолінійним методом.
3.8 Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.
4 Запаси.
4.1. Одиницей запасів вважається кожне найменування цінностей.
4.2 Аналітичний облік руху запасів відображається:
• в бухгалтерії – в кількістно-сумовом виразі;
• на складах – в кількістному виразі.
4.3 Оцінку вибиття сировини, матеріалів, напівфабрикатів, МШП, інших виробничих запасів здійснюється методом ФІФО.
5 Резерв сумнівних боргів формувати методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованності.
6 Забезпечення на додаткове пенсійне забезпечення, гарантійнй зобов’язання, виплати робітникам інструментами власного капіталу, інші майбутні витрати та платежі не
проводити.
7 Доходи та витрати.
7.1. Оцінку ступеня завершеності операції по наданню послуг (виконанню робіт) проводити шляхом вивчення виконання роботи.
7.2. Калькулювання виробничої собівартості робіт (послуг) не здійснювати.
7.4. Для перерахунку доходів, витрат та руху грошових коштів в іноземній валюті середньозважений валютний курс не використовувати.
7.5. Фінансові витрати, пов’язані зі створенням кваліфікаційних активів, включати в фінансові витрати поточного періоду.
7.6. Фінансовий результат діяльності підприємства на рахунку 79 «Фінансові результати» визначати щоквартально.
8 Оцінку майбутніх грошових потоків від активів з метою оцінки зменьшення їх корисності визначати на основі довгострокових фінансових планів підприємства.
9 Періодичність відображення відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань – один раз на рік.
Текст аудиторського висновку

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання
послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку
емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект» являється проектной організацієй, яка спеціалізується на розробці комплексної проектно–кошторисної документації залізничного та автомобільного транспорту та їх інфраструктур.
Відповідно до ДБН А. 2.3-1-99 «Територіальна діятльність. Основні положення» на інститут покладені функції, задачи, права, обов’язки та відповідальність територіальної проектної організації у наступних областях та регіонаї України: Дніпропетровській, Запоріжській, Кировоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Автономній Республіці Крим і м. Севастопіль.
Результатом діяльності інститута являється научно-технічна продукція за наступними видами робіт:
1
Комплексне проектування колій залізничного транспорту загальної мережі та промислових підприємств, включаючи станції прімикання, під’їздні шляхи, промислові
станції, навантажувально-розвантажувальні шляхи, механізовані сортувальні горки, об’єкти промінфраструктури.
2
Проектування автомобільних доріг всіх категорій.
3
Проектування мостів, шляхопроводів, пішохідних тонелей та інших інженерних споруд.
4
Проектування службово-технічних та житлових будівель та інженерних мереж до них.
5
Проектування відкритих та закритих складів, виробничих баз, овоче- та фруктосховищ з комплексною механизацією навантажувально-розвантажувальних та складських робіт.
6
Розробка проектно-конструкторскої документації станцій технічного обслуговування автомобілей, гаражного та локомотиво – вагоного господарств, ремонтних баз рухомого залізничного составу та не стандартизованного обладнання для них.
7
Проектування автоматизації, сигналізації та св’язку на об’єктах транспорту та складського господарства, електрифікації, електропостачання та освітлення станцій,
проммайданчиків, будівель та споруд.
8
Здійснення авторського нагляду над будівництвом об’єктів
9
Справочно-інформаційне забезпечення підприємств і органзацій з питань проектуванняя промислового транспорту.
Основний ринок збуту наукової продукції ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект» - Російська Федерація. Основні клієнти – інші проектні інститути та афілійовані структури ОАО «Газпром».
Основні ризики у виробництві проектної продукції пов’язані з нестабільною політичною та економічною ситуацією як в Україні, так і в світі.
У зв’язку з закриттям або зменшенням виробничої бази подібних інститутів в країнах колишнього СРСР, прямі конкуренти відсутні.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з

її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Основні придбання активів за останні 5 років пов’язані, в першу чергу, з введенням в експлуатацію у 2008 році нової адміністративної будівлі за адресою м. Харків,
вул. 23 Серпня, б. 20-А первісною вартістю 12,9 млн. грн. І пов’язане з цим – придбання земельної ділянки під будівлею вартістю 1,4 млн. грн. Слід також зазначити придбання в продовж 5 років найновішої комп’ютерної техніки та комп′ютерних програм приблизно на 2 млн. грн. Суттєвого відчуження активів не проводилось.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основні засоби емітента – це 2 адміністративних будівлі за адресою вул. 23 Серпня, б. 20-А та вул. Тобольська, б. 42, загальною площею близько 8 тис. кв.м.; експлуатаційно-ремонтна база (гараж) за адресою пр. Московський, 245; лінії інженерних мереж пов′язані з цими об′єктами; автомобільний парк у кількості 2 легкових автомобілів, 3
вантажних та 4 автобуса та мікроавтобуса. Крім того, це різноманітна комп′ютерна та офісна техніка, високотехнологічні вимірювальні пристрої, меблі та кондиціонери. Екологічні проблеми регіону на використання основних засобів підприємства не впливають. Суттєвого розширення виробничих потужностей або капітального будівництва не планується.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.
Основні проблеми, які впливають на діяльність емітента це:
1. Світова економічна криза.
2. Відсутність платоспроможного попиту у будівельній галузі.
3. Корумпованість органів державної влади.
4. Неоднозначність податкового законодавства.
У випадку введення економічних або законодавчих обмежень з боку Уряду Російської Федерації на діяльність українських підприємств на ринку проектних послуг, інститут втратить до 80 відсотків замовлень.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
В 2011 році штрафні санкцій за порушення чинного законодавства склали 371,4 тис грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за
оцінками фахівців емітента
Фінансування діяльності здійснюється госпрозрахунковим методом. Робочого капіталу достатньо для фінансування поточних потреб.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених та ще не виконаних договорів (контрактів) на 1 січня 2012 року не було.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослідженнями та розробками емітент у звітному році не займався
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі,
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про
результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Додаткової інформації для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності, підприємство надати не може.
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду

Основні засоби, всього
(тис. грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду

1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
13208,0
12924,0
13208,0
12924,0
машини та обладнання
1578,8
1410,2
1578,8
1410,2
транспортні засоби
209,1
187,3
3,8
2,5
212,9
189,8
інші
84,9
1542,6
84,9
1542,6
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього
15080,8
16064,1
3,8
2,5
15084,6
16066,6
Терміни користування основними засобами не обмежений, первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду складала 18543,2 тис. грн., на кінець – 20380,2 тис. грн. Ступінь їх зносу 21,1 %, ступінь їх викориОпис
стання – 79,9 %, сума нарахованого зносу – 4291,0 тис. грн. Основні засоби збільшились в порівнянні з попереднім періодом на 1837,0 тис. грн. Обмежень на використання майна немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
25581
30861
Статутний капітал
7
7
Скоригований статутний капітал
7
7
Опис
Для розрахунку вартості чистих активів за попередній та звітний періоди використовувались Методичні рекомендації по визначенню вартості чистих активів акціонерних товариств, що затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.
Висновок
Чисті активі Товариства відповідають вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
немає
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):
немає
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
немає
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
немає
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):
немає
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
немає
Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань
Опис

X

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)
0

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

X

0

X

X

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

X

0
280
0
7029
7309

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Дата
виникнення

X

X
X
X
X
X
немає

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

X

X

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1
2
3

2011
2010
2009

1
1
2

0
0
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так

Реєстраційна комісія
Акціонери
Реєстратор
Депозитарій
Інше (запишіть) Мандатна комісія

Ні

X
X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні

X
Х

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)

Ні

X
X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? Зборів не було
Так

Ні

Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть) Збори не відбулись за відсутністю кворуму

X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)

1
2
3
4
5
6

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

5
5
0
0
5
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Ніякі комітети не створювались
Інші (запишіть)

Ні

X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інші (запишіть)

Ні

X
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так

1
2
3
4
5
6
7

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)

Ні

X
X
X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з
його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного
управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)

Ні

X
X
X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Загальні збори
акціонерів

Засідання наглядової
ради

Засідання
правління

ні
ні
так
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні
так
ні
ні
ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні

Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Корпоративний секретар
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Інше (запишіть)

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого
органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання голови та членів ревізійної комісії

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу
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Визначення розміру винагороди для голови та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
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Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх
суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової
особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
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Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Ні

X
X
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Х
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Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у пресі,
Документи надаІнформація розКопії докуменІнформація
міщується на
оприлюднюється в за- ються для ознайотів надаються
розповсюджується
гальнодоступній базі млення безпосеревласній інтернетна загальних
на запит акцісторінці акціонерданих ДКЦПФР про
дньо в акціонернозборах
онера
ринок цінних паперів
му товаристві
ного товариства
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Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
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Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

1
2
3
4

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні

X
X
X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше (запишіть)

Ні

X
Х
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні

X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так

Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) іншої інформації немає

Ні

Х
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

Ні

X
X
X
X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так

1
2
3

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні

X
X
X

4
5
6

Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Х
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Х
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так

Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)
відсутність ліцензії

Ні

X
X
X
X

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином
його оприлюднено:
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві?

