
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА 

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО» 

 ПОВІДОМЛЕННЯ 

 про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості  

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00120253 

3. Місцезнаходження: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 276 

4. Міжміський код, телефон та факс: Телефон:  (057)337-64-90; Факс: (057)337-97-76 

5. Електронна поштова адреса: po@ukemp.org 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття  

       інформації: 

http://www.ukemp.org/index.php?option=com_content&view=category&id=100&Itemid=134&lang=ru 

7. Вид особливої інформації:  Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, 

поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду. 

ІІ. Текст повідомлення 
07.04.2017 року річними загальним зборами акціонерів ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

«УКРКРАНЕНЕРГО» (далі – Товариство) (Протокол № 17)  прийнято рішення про припинення 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА 

 КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО»  шляхом перетворення у 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА 

 КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО». Таке рішення прийнято з причини 

економічної доцільності, а саме: уникнення витрат, пов’язаних з діяльністю акціонерного 

товариства. Результати голосування з питання прийняття рішення про припинення  ПрАТ «ПТКІ 

«УКРКРАНЕНЕРГО» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю: «За» 

проголосувало 2120032 голоси, що складає 76,6513 % від загальної кількості голосів, яка належала 

акціонерам, присутнім на загальних зборах; «Проти» - 645781  голос, що складає 23,3487 % від 

загальної кількості голосів, яка належала акціонерам, присутнім на загальних зборах. 

Товариство припиняє свою діяльність шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА  КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 

ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО», до якого переходять всі активи та зобов’язання ПрАТ «ПТКІ 

«УКРКРАНЕНЕРГО», та яке  з моменту його державної реєстрації у встановленому порядку 

виступає правонаступником майнових і немайнових прав та обов’язків реорганізованого шляхом 

перетворення ПрАТ «ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО». Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА 

 КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО» на дату його створення має 

дорівнювати розміру статутного капіталу Товариства (759295,00 грн.) зменшеному на загальну 

номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну. 

Акції Товариства конвертуються в частки у статутному капіталі  товариства з обмеженою 

відповідальністю – правонаступника ПрАТ  «ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО».    

Коефіцієнт конвертації: 1:1 (одна акція Товариства обмінюється на одну частку у статутному 

капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА  КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО»). Номінальна 

вартість однієї простої іменної акції ПрАТ  «ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО»   згідно статуту 

становить 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять копійок) та відповідає вартості однієї частки у 

статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА  КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО» – 

правонаступника ПрАТ  «ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО», що буде створене в процесі перетворення. 

Таким чином, одна частка  у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА  КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 

ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО» буде становити 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять копійок).  

Вартість частки учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю – 

правонаступника ПрАТ  «ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО»   повинна дорівнювати номінальній вартості 

всіх акцій  ПрАТ  «ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО», які належали акціонеру на дату затвердження 



установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПрАТ  

«ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО».  

При цьому, розмір частки (у відсотках до статутного капіталу) учасника ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА 

 КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО»  буде дорівнювати розміру частки (у 

відсотках) акціонера у статутному капіталі Товариства. 

 

ІІІ. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та  

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

2. Голова Комісії з припинення 

ПрАТ «ПТКІ 

«УКРКРАНЕНЕРГО» 

 

 

______________ 

(підпис)  
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