
 
 

1 
Прізвище, ім'я та по батькові та підпис  

акціонера (представника акціонера) 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом генерального директора  

ПрАТ «КМЗ» № 247 від 30.09.2022  

Інформація щодо акціонера: 

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера  

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що 

посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для 

акціонера –  фізичної особи (за наявності)) або 

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 

акціонера  (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або 

реєстраційний номер з торговельного, судового або 

банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – 

акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза 

територією України)  

 

 

 

 

Інформація щодо  представника акціонера (за наявності): 

Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника 

акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

особи – представника юридичної особи – представника 

акціонера (за наявності)) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що 

посвідчує особу представника акціонера або особу 

представника юридичної особи – представника акціонера (для 

фізичної особи) 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для 

представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або 

для фізичної особи – представника юридичної особи – 

представника акціонера (за наявності))та за наявності 

ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 

представника акціонера  (для юридичних осіб зареєстрованих 

в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового 

або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – 

акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза 

територією України) 

 

Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата 

видачі, строк дії та номер) 

 

 

 

 

Кількість голосів, що належать акціонеру: 

  

(кількість голосів числом) (кількість голосів прописом) 

 

                                                           
1 Голосування проводиться щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування) 

БЮЛЕТЕНЬ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»                 

 

код ЄДРПОУ  14311169, місцезнаходження Товариства: 39500, Україна, Полтавська область, Полтавський район, м. 

Карлівка, вул. Сергія Нігояна, 2 

для голосування1 на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно                  

       12 жовтня 2022 року 

 

Дата початку голосування на позачергових Загальних зборах: 03 жовтня 2022 року 

Дата і час проведення позачергових Загальних зборів: 12 жовтня 2022 року (виключно до 18.00) 

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): 

 
 



 
 

2 
Прізвище, ім'я та по батькові та підпис  

акціонера (представника акціонера) 
 

 

Голосування з питань порядку денного 

 

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: 

Про схвалення (затвердження) значних правочинів та правочинів укладених між ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код – 14361575). 

 
Проект рішення з питання порядку денного № 1: 

«Схвалити (затвердити) наступні значні правочини та правочини укладені ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі  – Товариство) із АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 

– 14361575), а саме: 

- Договір про зміну № 12 від 01 серпня 2022 року до Договору про надання банківських послуг № 04/18 від 08 

лютого 2018 року; 

- Договір про зміну № 11 від 28 жовтня 2021 року до Договору про надання банківських послуг № 04/18 від 08 

лютого 2018 року.» 

 

Варіанти голосування щодо питання № 1 порядку денного: 

☐ 

ЗА 

☐ 

ПРОТИ 

☐  

УТРИМАВСЯ 

  (позначити  Х напроти Вашого  варіанту  голосування) 

 

 

 

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: 

 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період 

з 12 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2023 року.  

 

Проект рішення з питання порядку денного № 2: 

«1. Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати 

згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з 12 жовтня 2022 року по 

11 жовтня 2023 року, наступного характеру: 

додаткові угоди/договори про внесення змін та доповнень, в тому числі щодо збільшення ліміту 

кредитування/генерального ліміту/ генерального строку/щодо зміни умов фінансування/ щодо отримання 

банківських послуг/зміни умов отримання банківських послуг за діючими генеральними кредитними 

договорами, договорами про надання банківських послуг та іншими договорами про здійснення кредитних 

операцій без обмеження суми, строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична 

сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення по 2-му питанню порядку денного); 

- будь-які договори про надання банківських послуг, кредитні договори, договори фінансування, договори 

про надання (отримання) обслуговування та депозитні угоди, та будь-які договори про внесення змін та 

доповнень до них; 

- будь-які договори, заяви про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій, 

акредитивів, здійснення будь-яких кредитних операцій,  без обмеження суми, строку та умов (за винятком 

обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення по 

питанню 2-му порядку денного) та будь-які договори про внесення змін та доповнень до них; 

- будь-які договори та угоди (в тому числі договори про внесення змін та доповнень до них, в тому числі до 

вже раніше укладених Товариством договорів),  а саме: договори застави майна, іпотеки, поруки тощо, 

пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань Товариства та/або третіх осіб по будь-яким договорам 

фінансування, в тому числі кредитним договорам, договорам про надання банківських послуг та будь-яким 

іншим угодам (договорам), укладеним Товариством та/або третіми особами та/або іншими суб’єктами 

господарювання, визначаючи перелік майна, вартість, інші умови на розсуд уповноваженої особи зазначеної 

у п.4,5 цього рішення по питанню 2-му порядку денного; 

2.  Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення по 2-му 

питанню порядку денного у розмірі 500 000 000,00 гривень (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок), без ПДВ; 

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення по 2-му питанню порядку денного, 

можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;   

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов 

покласти на генерального директора Товариства Калашник Валерію Михайлівну, а у випадку її відсутності на 

Заступника генерального директора з економічної безпеки Товариства Кузьменка Олега Олександровича, або 

іншу особу, що займатиме посаду генерального директора  Товариства або виконуватиме обов’язки 

генерального директора Товариства; 



 
 

3 
Прізвище, ім'я та по батькові та підпис  

акціонера (представника акціонера) 
 

 

5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення по 2-му питанню порядку 

денного, а також інших документів та договорів необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, 

надати Генеральному директору Товариства Калашник Валерії Михайлівні або іншій особі, що займатиме 

посаду Генерального директора Товариства або виконуватиме обов’язки Генерального директора 

Товариства.» 

 

Варіанти голосування щодо питання № 2 порядку денного: 

☐ 

ЗА 

☐ 

ПРОТИ 

☐  

УТРИМАВСЯ 

 (позначити  Х напроти Вашого  варіанту  голосування) 

 

 

 

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: 

Про надання попереднього дозволу Генеральному директору Товариства в період з 12 жовтня 2022 року по 

11 жовтня 2023 року на укладення та підписання від імені Товариства договорів, предметом яких є одержання 

кредиту (кредитів), овердрафти, лізинг, факторинг, гарантії, акредитиви та інші банківські операції, 

отримання і надання позики (фінансової допомоги), одержання та надання в заставу/іпотеку майна та 

основних засобів Товариства; надання безпроцентної поворотної позики (поворотної фінансової  допомоги) 

працівникам Товариства; основні засоби Товариства при продажу чи при придбанні. 

 

Проект рішення з питання порядку денного № 3: 

«У відповідності до вимог пп.35 п.10.3 Статуту Товариства в період з 12 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2023 

року надати дозвіл генеральному директору Товариства Калашник Валерії Михайлівні, а у випадку її 

відсутності Заступнику генерального директора з економічної безпеки Товариства Кузьменку Олегу 

Олександровичу, або іншій особі, що займатиме посаду генерального директора Товариства або виконуватиме 

обов’язки генерального директора Товариства на укладення та підписання від імені Товариства договорів (з 

правом визнання умов таких договорів на власний розсуд), предметом яких є: 

- одержання кредиту (кредитів), овердрафти, лізинг, факторинг, гарантії, акредитиви та інші банківські 

операції, отримання позики (фінансової допомоги), одержання та надання в заставу/іпотеку майна та основних 

засобів Товариства, граничною сукупною вартістю не більше ніж 500 000 000,00 гривень (п’ятсот мільйонів 

гривень 00  коп.); 

- надання безпроцентної поворотної позики (поворотної фінансової допомоги) працівникам Товариства 

граничною сукупною вартістю не більше ніж 1 000 000,00 гривень (один мільйон гривень 00 коп.); 

- основні засоби Товариства при продажу чи при придбанні граничною сукупною вартістю не більше ніж 

6 000 000,00 гривень (шість мільйонів гривень 00 грн), без ПДВ». 

 

Варіанти голосування щодо питання № 3 порядку денного: 

☐ 

ЗА 

☐ 

ПРОТИ 

☐  

УТРИМАВСЯ 

 (позначити  Х напроти Вашого  варіанту  голосування) 

 

 

 

 

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: 

Про схвалення (затвердження) правочинів, укладених між ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД» та АТ «КРЕДОБАНК», ідентифікаційний код – 09807862. 

 

Проект рішення з питання порядку денного № 4: 

«Схвалити (затвердити) наступні правочини, укладені між ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД» (далі  – Товариство) із АТ «КРЕДОБАНК», ідентифікаційний код 09807862, а саме: 

- Договір про внесення змін і доповнень від 05 серпня 2022 року до Генерального договору №12/09-2017 про 

здійснення кредитування від 08 вересня 2017 року (надалі – Генеральний Договір); 

- Договір про внесення змін № 1 від 05 серпня 2022 року до Додаткового договору № 5 від 27 серпня 2021 

року про надання кредитної лінії відповідно до Генерального Договору №12/09-2017 від 08 вересня 2017 

року». 

 



 
 

4 
Прізвище, ім'я та по батькові та підпис  

акціонера (представника акціонера) 
 

 

Варіанти голосування щодо питання № 4 порядку денного: 

☐ 

ЗА 

☐ 

ПРОТИ 

☐  

УТРИМАВСЯ 

 (позначити  Х напроти Вашого  варіанту  голосування) 

 

 

 

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: 

Про схвалення (затвердження) угод, що укладені Генеральним директором, предметом яких є надання 

безпроцентної поворотної позики (поворотної фінансової  допомоги) працівникам Товариства; основні засоби 

Товариства при продажу чи при придбанні. 

 

 

Проект рішення з питання порядку денного № 5: 

«У відповідності до вимог пп.35 п. 10.3. Статуту Товариства схвалити (затвердити) угоди, що укладені станом 

на 12 жовтня 2022 року генеральним директором Товариства Калашник Валерією Михайлівною, а у випадку 

його відсутності Заступником генерального директора з економічної безпеки Товариства Кузьменком Олегом 

Олександровичем, предметом яких є: 

- Надання безпроцентної поворотної позики (поворотної фінансової допомоги), працівникам Товариства 

граничною сукупною вартістю не більше ніж 1 000 000,00 гривень (один мільйон гривень 00 коп.); 

- основні засоби Товариства при продажу чи при придбанні граничною сукупною вартістю не більше ніж 

6 000 000,00 гривень (шість мільйонів гривень 00 грн), без ПДВ». 

 

Варіанти голосування щодо питання № 5 порядку денного: 

☐ 

ЗА 

☐ 

ПРОТИ 

☐  

УТРИМАВСЯ 

 (позначити  Х напроти Вашого  варіанту  голосування) 

 

 

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: 

Про надання Генеральному директору повноважень на вчинення дій, пов’язаних із реалізацією схвалених 

рішень Загальними зборами, на укладення та підписання правочинів із АТ «КРЕДОБАНК», ідентифікаційний 

код – 09807862. 

 

 

Проект рішення з питання порядку денного № 6: 

«Надати Генеральному директору Товариства Калашник Валерії Михайлівні, а у випадку її відсутності 

Заступнику генерального директора з економічної безпеки Товариства Кузьменку Олегу Олександровичу, або 

іншій особі, що займатиме посаду генерального директора Товариства або виконуватиме обов’язки 

генерального директора Товариства повноваження на вчинення всіх необхідних та достатніх дій, пов’язаних 

з реалізацією вище схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, на укладення та підписання 

договорів з АТ «КРЕДОБАНК», ідентифікаційний код – 09807862 (в т.ч. генеральних договорів, кредитних 

договорів, іпотечних договорів, договорів застави, договорів про внесення змін і доповнень до них, 

додаткових угод, всіх інших договорів, необхідних для здійснення та забезпечення кредитування) з правом 

самостійного визначення кількості/вартості/типу/ забезпечення кредитної операції (з урахуванням обмежень 

встановлених цим протоколом) та з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких 

договорів та підписання всіх інших необхідних документів на власний розсуд». 

 

 

Варіанти голосування щодо питання № 6 порядку денного: 

☐ 

ЗА 

☐ 

ПРОТИ 

☐  

УТРИМАВСЯ 

 (позначити  Х напроти Вашого  варіанту  голосування) 

 



 
 

5 
Прізвище, ім'я та по батькові та підпис  

акціонера (представника акціонера) 
 

 

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: 

Про схвалення (затвердження) укладених Товариством значних правочинів. 

 

 

Проект рішення з питання порядку денного № 7: 

«Схвалити (затвердити) значні правочини укладені ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 

у період з 11 листопада 2021 року по 12 жовтня 2022 року». 

 

Варіанти голосування щодо питання № 7 порядку денного: 

☐ 

ЗА 

☐ 

ПРОТИ 

☐  

УТРИМАВСЯ 

(позначити  Х напроти Вашого  варіанту  голосування) 

 

 

 

 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 1: 

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові 

акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності 

таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 2: 

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення 

бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

 


