
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

24.04.19 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 08/310 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Голова Правління    Шубін В.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акціонерне товариство "Спеціальне проектне та конструкторсько-технологічне 

бюро "Запоріжгідросталь" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 69041 м.Запоріжжя, бульвар Вінтера, 26 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00130234 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 061 239 38 24, 061 239 38 23 

6. Адреса електронної пошти 

 spktb-buh@poshta.pat.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку http://hydrosteelproject.com 24.04.19 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

23.04.19 звільнено член Ревізійної комісії Кокiна Дарья Миколаївна  0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2019 протокол №30 достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної  комiсiї Кокiной Дарьї Миколаївни. 

Питання про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії до порядку денного річних загальних Зборів акціонерів, що відбулися 23.04.2019 р. було 

включено на вимогу акціонера - юридичної особи АТ "Трест Гідромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, вул. Карамишевська набережна, буд. 

37), який володіє пакетом акцій у розмірі 60,0001% вiд загальної кiлькостi акцiй. Кокіна Дарья Миколаївна перебувала на посаді члена Ревізійної комісії строком 1 рік. 

Посадова особа є громадянкою Російської Федерації, акцiями Товариства не володiє. Кокіна Дарья Миколаївна була представником акцiонера- юридичної особи АТ 

"Трест Гiдромонтаж"  (ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, вул. Карамишевська набережна, буд. 37), який володiє пакетом акцій у розмірі 60,0001% 

вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

23.04.19 звільнено член Ревізійної комісії Онiщенко Валентина Iванiвна  0,00136 

Зміст інформації: 

Рiшення про дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Онiщенко Валентини Iванiвни, прийняте на загальних рiчних зборах акцiонерiв 23.04.2019 

(протокол №30) на вимогу акцiонера - юридичної особи АТ "Трест "Гiдромонтаж"(ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, вул. Карамишевська 

набережна, буд. 37), який володiє пакетом акцій у розмірі 60,0001% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа була представником акцiонера- юридичної особи ТОВ 

"Проектгiдромех" (код ЄДРПОУ 35672698, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, б. 26), який володiє пакетом акцій у розмірі 30,016495% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова 

особа володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi - 0,001365%, вартiстю - 3,0 грн. Оніщенко Валентина Іванівна неодноразово переобиралася на посаду члена 

Наглядової ради. Загальний термін перебування на посадi 8 рокiв 8 мiсяцiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

23.04.19 звільнено член Ревізійної комісії Шок Оксана Юрьївна  0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2019 протокол №30 достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Шок Оксани Юрьївни. 

Питання про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії до порядку денного річних загальних Зборів акціонерів, що відбулися 23.04.2019 р. було 

включено на вимогу акціонера - юридичної особи АТ "Трест Гідромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, вул. Карамишевська набережна, буд. 

37), який володіє пакетом акцій у розмірі 60,0001% вiд загальної кiлькостi акцiй. Шок Оксана Юрьївна неодноразово обиралася членом Ревізійної комісії, загальний 

термін перебування на посаді - 2 роки. Посадова особа є громадянкою Російської Федерації, акцiями Товариства не володiє. Шок Оксана Юрьївна була представником 

акцiонера- юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж"  (ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, вул. Карамишевська набережна, буд. 37), який володiє 

пакетом акцій у розмірі 60,0001% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

23.04.19 обрано член Ревізійної комісії Кім Тетяна Вікторівна  0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2019 протокол №30 Кім Тетяну Вікторівну обрано строком на 3 роки на посаду члена Ревiзiйної комiсiї.  

Посадова особа не знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством. 

 Кім Тетяна Вікторівна є громадянкою Російської Федерації. Займає посаду заступника головного бухгалтера АТ "ТЕК Мосенерго"  (ОГРН 1077763217894, 101000, м.  

Москва, перевулок Огородня Слобода, 5а). Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади директора інституту економіки та управління, завідуючої кафедри економіки, 

заступника головного бухгалтера.Не володiє часткою у статутному капiталi. Член Ревiзiйної комiсiї є представником акцiонера - юридичної особи АТ "Трест 



Гiдромонтаж"  (ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, вул. Карамишевська набережна, буд. 37), який володiє пакетом акцій у розмірі 60,0001% вiд 

загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

 

23.04.19 обрано член Ревізійної комісії  Онiщенко Валентина Iванiвна  0,00136 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2019 протокол №30 Онiщенко Валентину Iванiвну, повторно обрано строком на 3 роки на посаду члена 

Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом, займає посаду бухгалтера. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду бухгалтера. 

Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi - 0,0014%, вартiстю - 3,0 грн. Член Ревiзiйної комiсiї є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ 

"Проектгiдромех" (ЄДРПОУ 35672698, м. Запоріжжя, б.Вінтера, 26), який володiє пакетом акцій у розмірі 30,0165% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

23.04.19 обрано член Ревізійної комісії Холоденко Сергій Едуардович  0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2019 протокол №30 Холоденко Сергія Едуардовича обрано строком на 3 роки на посаду члена Ревiзiйної 

комiсiї.  

Посадова особа не знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством. 

 Холоденко Сергій Едуардович є громадянином Російської Федерації. Займає посаду заступника начальника управління по бізнес-плануванню АТ "Трест Гідромонтаж"  

(ОГРН 1027739318815, Російська Федерація, м. Москва, вул. Карамишевська набережна, буд. 37)  

Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади економіст, провідний економіст, начальник планово-економічного відділу, начальник управління планування інвестицій, 

начальник управління єкономіки та фінансів. 

Не володiє часткою у статутному капiталi. Член Ревiзiйної комiсiї є представником акцiонера - юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж"  (ОГРН 1027739318815, 

Російська Федерація, м. Москва, вул. Карамишевська набережна, буд. 37), який володiє пакетом акцій у розмірі 60,0001% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не 

має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

 

 


