
протокол N} 7l202t
з асiдання Наглядовоi ради акцiонерного товариства

<Перший киiвський машинобулiвний завод>>

29 вересня2O2t року
Мiсце провеdення засidання: Jи. Кuiв, вул. Генерала длмазова, ] 8/9
Почаmок провеdення засidання: о 09 zоduнi 00 xBulluH.

Присутнi: Члени Наглядовоi ради АТ кПКМЗ>:
Хомош Тетяна Миколаiвна;
Веръовкiн Володимир Олегович;
Солдатенко Роман Тимофiйович;
Кошеленко Костянтин Борисович;
Батова Ольга Iгорiвна;
Запрошенi: Голова правлiння АТ (ПкМЗ) Крупник Леонiд Вiкторович.

На засiданнi Наглядовоi ради присутнi п'ять членiв Наглядовоi ради
акцiонеРногО товарисТва <ПерШий киiвСькиЙ машинобудiвний завод) (далi -Товариство, АТ (ПкМЗ)). Вiдповiдно до пункту L7 .|t 5 Статуту Товариства,
засiдання Наглядовоi ради с правомочним.

fIро проведеншI засiдання Bcix членiв Наглядовоi ради було персон€Lпьно
повiдомлено Корпоративним секретарем, iз зазначеннrIм в повiдомленi мiсця,
дати та часу проведення засiдання, а також порядку денного.

згiдно iз положеннями пiдпункту 17.t|.4 Статуту Товариства, кожен член
наглядовоi ради мае право запропонувати внести до порядку денного цього
засiдання додатковi питання.

Пропозицiй не надiйшло

порядок денний:
1. Розгляд питаннrI щодо надання попередньоi згоди на вчинення дт(ПКМЗ) протягоМ 2021 року значних правочинiв, а саме: зарахування
зустрiчних однорiдних вимог по витратах АТ (ПКМЗ) на заг€Lльну суму 15
000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
2. Розгляд питання про надання згоди на укладаншI додаткових угод до
договору оренди }lЪ l5/ll|б вiд 09.06.202l, укJIаденого дТ (ПкМЗ) з ТоВ(ТБД кОЛЩI> щодо зменшення HapaxoBaHoi орендноi плати.
з. Розгляд питаннrI щодо затвердження фiнансового плану дТ <ПКМЗ> на
2022р.

1. З першого питання порядку денного:
слухАЛИ голову Наглядовоi ради Хомош т. м., яка повiдомила що на

розгляд Наглядовоi ради АТ (ПкМЗ> надiйшло подання дТ кПКМЗ> (вих. Nэ
з55-1 вiд 20.09.21), довiдка головного бухга-гrтера Ат (ПкМЗ> (вих й з64-I
ВiД 24.09.2l) та пояснювzlльна записка (вих. J\b 358-1 вiд 20.о9.211 щодо
надання попередньоi згоди на вчинення Головою правлiння дт кпкмз>
протягом 2021- року правочинiв iз зарахування зустрiчних однорiдних вимог



ПО ВИl'РатаХ А'Г (IlК]\4З> tla загальну суму l5 000 000 (ll'яr,надItя],ь мi.rrьйоrliв)
гривеI{ь. 'Гако>It llo/laвaJlacb zloBiltKa дl' (tlКN4З> за tti/lгlисом I.oJloI]IJot.o
бухгалr,ера.

У ходi обговорення ['o;toBa tIрав.lriнrlя Дl' кГIК]\4З> Кругttlик JLВ. rrадав

уточFIIоючу iнформаIlirо про ,ге, пlо як вбачасться з довi/Iки I.оловI,Iого
бУХГалтера АТ <ГII{N4З>, у проrцесi здiйсгtення госпо/tарськоТ дiя.ltьttост,i за
ПеРiОД] 2020 РОкУ У 

-I-овариства 
I]и[lик.па необхiднiст,ь у вчиIlеtlнi ttраво,лиrriв iз

зарахуваIIrIя зустрi.tttих о7lгlорiдrrих вимоI,у cyMi l9081,0 тис. грll. За перiол В
мiсяIti поточIlоГо рокУ су]\4а скJ]адас 94б1,0 тис. грIl. I-]еобхiднiсt,ь tз,-tиt{енIIя

1'аКИХ ПРаВОЧИI{iВ виtlикас у зв'язку з тим, IIlo деякi рахунки apeIIIToBaHi, lto
iГtt-tlих IIолатковими оргаFIами вiлбувас,I,ься сIIисання кошlтiв згi;lttо ilлкасових
ДОРУЧеНЬ, тоМУ контрагеrrти A'I' (ПКМЗ) у 2020 роцi огt-lt атили постачанtIя
еJlеКтРИЧНОТ енергiТ на суму 74З9,0 тис. грF{., воllопостачаIlня Ila суму 487,0тис
ГРН., ВИТРаТИ I{a придбання MaT,epialriB на виробниtцт,во та госIlодарських
поr,реб L{а суму 1,556 тис. I,pIl.

У зв'язкУ :] Ilим, в гIроllесi злiйснення I,осI]одарськоТ дiяlrьностi у
викоI]авчоt,о органу А1, (I-IКN4З) IIостаJIо IIитанI{rI про надання I-Iаг-lIяilовоIо

радою А,Г кIlКN4З> попере2ltльоi згоllи на вчиIlеtlня Г'оловоtо [1равlrirtгrя
ЗНаЧНИХ ПРаВОЧИнiв iз зарахуваI{ь зустрiчrtих одr,rорiдIlих вимог Ijo I]итра,I,ах
А]' (tIКN4З) на загальIIу суму 15 000 000 (п'ятнадцять мi-пьйоrIiв) I,ривеrII)
протягом 202l року.

['ОЛОва IIаг.lrядоrlоТ ради XoMottt l'.N4. зазIlачиJIа, lllo Biz1lloBiltlIo до IL
20.1.1 . Статуту A'I' (ПКN4З), незаJIежIIо Bi/l BapTocT,i, значними llравочиIIами с,
cepell iНtttих, IIравочиI]и Iцодо зарахуваrIIIя зустрiчt,tих одrrорi;lних вимоI,.

Вiлповiдно /]о ll, 20.2 Статуту А]' (ПItN4З>, Наглядова palla мас право
прийняти рiшtення про попередн€ наl{ання зго/Iи на вчинен}lя значних
правочинitз, Llа/{ання зr,оди на вчиI]еtlIIя яких вillносиr,ься lto компе.геllltiТ
I,Iагля2lовоТ ра2ци, якi MorKyTb I]чиня,гися ]'овариством I]роl,ягом не бiltbttte як
ОlltlОГО РОКУ З Даl'И ПриЙнятr'я такого рiIшенttя, iз зазIlаченtlям xapaкl,epy
правочинiв r,a Тх грани.lrrоТ сукупноТ варr.ос.гi.

ПiСЛя обговореtlня даного питання чJIенами IJагляztовоТ ради
запропоноваF{о т,акий проект pitltet-tttя з /IаI{ого питання порядку /lerlHoI,o:

<Прийrrяти рitпення IIро FIаданI{я tlопередньоТ згоди на вчиl{еlrня д'['
(ПКIиЗ) значних правочиlriв, а саме: зарахуваIjIIя зустрiчrrих о2lнорiдllих
l]имоI, Ilo витратаХ A't' (IlКМЗ) протягоМ 2021 рокУ на загальну суму IIе
бiльш_rе 15 000 000 (п'яl,ttадtlят,ь Mi-ltbйoHiB) гривеFIь)).

Iнrtrих пропозиItiй rle Irадхо/iиJIо,

голосyвали:
<За> - 5,
кПроти> - 0,
<Утрималися> - 0.
Рiшення прийнято.
Вирiшили: Прийняти рiшення про надання попередньоi згоди на
ВЧИНеННЯ АТ (ПКМЗ> значних шравочинiв, а саме: зарахування



зустрiчних однорЦних вимог по витратах АТ (ПКVIЗ) протягом 202l року
на загальну суму не бiльше 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.

2. З лругого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ голову Наглядовоi ради Хомош Т. М., яка повiдомила, що на

розгляд Наглядовоi ради надiйшло подання АТ кПКМЗ) (вих. Ns 356-1 вiд
20.09.21), пояснювчlльна записка (вих. J\lb 3б3-1 вiд 23.09.21) щодо перегляду
НаРахоВаноi орендноi плати ТОВ кТБ.Щ кОЛ!I> за перiод, коли орендованi
примiщення не використовувЕLJIись через запровадженнi карантиннi
обмеження.

, СЛУХАЛИ Голову правлiння АТ кПКМЗ> Крупника Л.В., який
зазначив, що ТОВ (ТБД (ОЛДI> с одним з ключових орендарiв АТ ((ПКМЗ),
мiсячна орендна плата якого скJIадае 1 500,0 тис. |рн., що фактично складае 1l3
коштiв, отриманих вiд переданих оренду об'сктiв, якi е необхiдними для
виплат заробiтноi плати та податкiв.

Наглядовiй радi, серед iншого, надано на розгляд 3 сертифiкати про
фОрс-мажорнi обставини, виданi Торгово-промисловою паJIатою Украiни, а
саме:

1. Сертифiкат J\Ъ

(обставини непереборноi сипи) щодо обов'язку ТОВ (ТБД (ОЛДI)
3100-21-0157 про форс-мажорнi обставини

користування нежитловими примiщеннями цеху Ns 10 (корпус J\Ъ13),
ЗаГаЛЬНОЮ ПЛОЩеЮ 6433,8 кв. м., за адресою: м. Киiв, проспект Перемоги4912.

TepMiH наявностi форс-мажорних обставин: з 14.I|.2020 до 30.I|.2020.
2. Сертифiкат м 3100-21-0440 про форс-мажорнi обставини

(обставини непереборноi сили) щодо обов'язку ТОВ (ТБД кОЛfiI>
користування нежитловими примiщеннями цеху М 10 (корпус J\Г913),
Заг€lпьною площею 6433,8 кв. м., за адресою: м. Киiв, проспект Перемоги 4912.

TepMiH наявностi форс-мажорних обставин: з 00 год. 00 хв. 08.01 .2021 до

форс-мажорнi обставини
(обставинИ непереборноi сили) щодо обов'язку тоВ (ТБД (ОЛДI>)
користування нежитловими примiщеннями цеху Jф l0 (корпус J\Ъ13),
ЗаГаJIЬНОЮ ПЛОЩеЮ 6433,8 кв. м., за адресою: м. Киiв, проспект Перемоги 4912.

TepMiH наявностi форс-мажорних обставин : з 20.03.2021 до ЗO.О4.202l.
Також Наглядовiй радi надано 4 накази ТоВ (ТБД (олДI>, а саме:
1. НаКаЗ вiд 13.||.2020 р. Ns t9 <Про заборону здiйснення реалiзацiТ

ToBaPiB Та ПослУг у зв'язку з дiею (карантину вихiдного дня> щодо заборони
ЗДiЙСнення реалiзацii та поспуг в торговелъному центрi кОЛЩI> за адресою: м.
Киiв, проспект Перемоги, 4912 ( Гарматна 7) протягом 14-15, 2!-22, 28-29
листопада у зв'язку з дiею (карантину вихiдного дня);

2. Наказ вiд 05.01 .2021 р. NчI]о/2 <Про заборону здiйснення
Реа-ГliЗаЦii ToBapiB та послуг у зв'язку з введенням додаткових обмежувЕuIьних
ПРОТИеПiДемiчних заходiв> щодо зупинення здiйснення реалiзацii ToBapiB та
ПОСЛУг В торговельному центрi (ОЛДI) за адресою: м. КиТв, проспект
Перемоги,4912 з 08 по 24 сtчня202I р.;

3. НаКаЗ 20.03.2021 р. J\b80/1 <Про заборону здiйснення реалiзацiТ
a
J

00 год .00 хв. 25.01 .202]r
3. Сертифiкат Ns 3100-2I-0522 про

(обставини непепебопноi силиl шоло обов'я:



ToBapiB та послуг у звlязку
протиепiдемiчних заходiв) щодо
послуг в торговелъному центрi

з введенням додаткових обмежувальних
зупинення здiйснення реi}лiзацii ToBapiB та
(ОЛДЬ за адресою: м. Киiв, проспект

Перемоги,4912 з 20 березня2021 р. по 09 квiтня 2021r р.;
4. Наказ вiд 10.04.202I р. JФ60/1 оПро заборону здiйснення реалiзачii

ToBapiB та послуг у зв'язку з введенням додаткових обмежувtlJIьних
ПРОТиепiдемiчних заходiв>> щодо зупинення здiйснення реалiзацii ToBapiB та
послуг в торговельному центрi (ОЛДI) за адресою: м. Киiв, проспект
Перемоги,4912 з 10 квiтня по 30 квiтня 202| р,).

Згiдно ч. 4 та ч. б ст. 762Ijивiльного кодексу Украiни, наймач мас право
вимагати зменшеннrI плати, якщо через обставини, за якi BiH не вiдповiдае,
можливiсть користування майном icToTHo зменшилася або наймач звiльняеться
вiД плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним
через обставини) за якi BiH не вiдповiдас.

Вiдповiдно до п. 14 Прикiнцевих та перехiдних положень Щивiльного
карантину,

запобiгання
кодексу Украiни, установлено, що з моменту встановлення
введеного Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни <Про
поширенню на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9,
сПричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> вiд 1 1 березня 2020 року М 21 1 (iз
НаСТУПНИМИ Змiнами i доповненнями), i до Його вiдмiни (окасування) в
УСТаноВленому законом порядку, плата за користуваншt нерухомим майном
(ЙОГО Частиною) пiдлягае зменшенню за вимогою наймача, який здiйснюе
пiдприемницьку дiяльнiсть з використанням цього майна, впродовж усього
ЧаСУ, КОЛИ маЙно не могJIо використовуватися в пiдприемницькiй дiяльностi
наЙмача в повному обсязi через запровадженi обмеження та (або) заборони.

У випадКу, визнаЧеномУ абзацоМ першим цього пункту, розмiр плати за
користування майном не може перевищувати сукупний (пропорцiйно до
орендованоi площi) обсяг витрат, якi наймодавець здiйснив або повинен буле
здiйснити за вiдповiдний перiод для внесення плати за землю, сплати податку
на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земелъноi дiлянки, i 'сплати 

BapTocTi
комунальних послуг,

слухАлИ Голову правлiння АТ кПКМЗ> Крупника Л.В.о який зазначив,
що в перiод карантинних обмежень, тоВ (ТБД (ОЛДI) було сплачено на
рахунок Ат (пкмз> Bci експлуатацiйнi витрати, а саме: водопостачання та
спiльне викорисТаннЯ каналiзаЦiйниХ мереЖ В повному обсязi. Цс
пiдтверджуеться пояснювальною запискою, поданою членам НаглядовоТ ради.

пiсля обговорення yciMa членами Наглядовоi ради запропоновано такий
проект рiшення з даного питання порядку денного:

<прийняти рiшення про надання згоди на укладання Додаткових угод до
договору оренди J\Гч 15111116 вiд 09.06.202l, укладеного АТ кПКМЗ> з ТоВ
(ТБД (ОЛДI) ЩОДО ЗМеншення нарахованоi орендноi плати впродовж часу,
коли майно не могло використовуватися в пiдприемницькiй дiяльностi
орендаря в повному обсязi через запровадженi обмеженIUI та (або) заборони, за
умови доц)имання норм Щивiльного кодексу Украiни та iнших нормативно-
правових aKTiB>.
Iнших пропозицiй не надходило.



Голосували:
<<Зо> - 5,

<Проти> - 0,
<Утрималися> - 0.
Рiшення прийнято
вирiшили: Прийняти рiшення про надання згоди на укладання
додаткових угод до договору оренди NЬ |sl|ltб вИ 09.0б,202l, укладеного
АТ (ПКМЗ> З ТОВ (ТБД кОЛЩI> щодо зменшення HapaxoBaHoi орендноi
ПЛаТИ ВПРОДОВЖ часу, коли маЙно не могло використовуватися в
пiдприемницькiй дiяльностi орендаря в повному обсязi через
ЗаПРОВаДЖеНi Обмеження та (або) заборони, за умови дотримаIIня норм
Itивiльного кодексу Украiни та iнших нормативно-правових aKTiB.

3. З третього питання порядку денного.
СЛУХАЛИ ЗаСтупника голови Наглядовоi ради Солдатенка Р.Т., який

ПОВiДОМИВ, ЩО КоЙiсiя з питань аудиту на засiданнi розглянула поданий ДТ
кПКМЗ> фiнансовий план на 2022 piK. Комiсiею прийнято рiшення щодо
наданшI пропозицii Наглядовiй радi затвердити фiнансовий план дт (пкмз>)
на2022 piK.

пiсля обговорення запропоновано такий проект рiшення з даного
питання порядку денного:

кПрийняти рiшення про затвердження фiнансового плану АТ <ПКМЗ> на
2022р.>>.

Iнших пропозицiй не надходило.

Голосували:
<<За>> - 5,
кПроти> - 0,
<Утрималися> - 0.
Рiшення прийнято.
Вирiшили: ПриЙняти рiшення про затвердження фiнансового плану ДТ
(ПКМЗ> на 2022р.

Порядок денний засiдання Наглядовоi ради То вичерпано. Засiдання
оголошено закритим.

Голова Наглядовоi ради Хомош Т. м.

Заступник Голови наглядовоi

Секретар Наглядовоi ради

Член Наглядовоi ради

Член Наглядовоi ради

тенко Р. Т.

BepboBKiH В. О.

Батова о. I.

Кошеленко К. Б.

Батова


