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 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) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Шубiн В.М. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: приватне акцiонерне товариство "Спецiальне проектне та 

конструкторсько-технологiчне бюро "Запорiжгiдросталь" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00130234 

4. Місцезнаходження: 69041, Запорізька обл., Запорiжжя, бульвар Вiнтера, будинок 26 

5. Міжміський код, телефон та факс: (061) 239 38 20 (061) 239 38 24, (061) 239 38 23 

6. Адреса електронної пошти: spktb-buh@poshta.pat.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.19, протокол №30 

8. 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:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://hydrosteelproj

ect.com 30.04.19 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів X 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) 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  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. 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  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

У вiдповiдностi до вимог абзацу 4, п.5, глави 4, роздiлу II "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджене Рiшенням НКЦПФР вид 03.12.2013 

№2826 приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не 

здiйснено публiчну пропозицiю, розкриває регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до 

перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III Положення, крiм наступної iнформацiї: 

- iнформацiї про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi; 

- iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря; 

- iнформацiю про будь - якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi 

посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення; 

- iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть 

прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 

- iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 

- iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; 

- звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 



виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва); 

- iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 

- вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; 

- аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової 

звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) 

- рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 

Згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 

996-XIV вiд 16 липня 1999 року емiтент вiдноситься до суб'єктiв малого пiдприємництва, якi 

не зобов'язанi проводить  аудит фiнансової звiтностi. 

 

В рiчному звiтi не розкривається iнформацiя: 

-  про участь емiтента в iнших юридичних особах, тому що Товариство не бере участь в 

iнших юридичних особах. 

- про рейтингове агентство, тому що Товариство не користується послугами 

рейтингового агентства; 

- про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, тому що у 

Товариства немає фiлiалiв та вiдокремлених пiдроздiлiв; 

- про судовi справи, тому що на початок звiтного перiоду та за звiтний перiод судовi 

справи, якi розглядають позовi вимоги у розмiрi 1% та бiльше вартостi активiв емiтента, 

стороною в яких виступає Товариство або посадовi особи товариства вiдсутнi; 

- iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, -паїв), 

тому що засновником Емiтента є Регiональне вiддiлення по Запорiзькiй областi Фонду 

державного майна України (ЄДРПОУ 20495580, 69107, Україна, Запорiзька обл., м.Запорiжжя, 

проспект Ленiна, 164), яке на кiнець звiтного перiоду не володiє акцiями Товариства 

- про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, тому що таких змiн не вiдбувалося; 

- про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента, тому що Товариство не випускало будь-якi цiннi папери, крiм акцiй; 

- про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсоток 

розмiру статутного капiталу, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями у розмiрi 

понад 0,1 вiдсоток розмiру статутного капiталу; 

- про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами, тому що Товариство за 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв  не нараховувало та не виплачувало дивiденди та iншi 

будь-якi доходи за цiнними паперами; 

- про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, про собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що 

квалiфiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

- про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi (учасниками) акцiонерами у зв'язку з 

вiдсутнiстю такої iнформацiї; 

-  про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом, тому що такi договори вiдсутнi 

У рiчному звiтi не розкривається iнформацiя про облiгацiї, про iншi цiннi папери, про похiднi 

цiннi папери, про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв у зв'язку з вiдсутнiстю у 

Товариства будь-яких iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 приватне акцiонерне товариство "Спецiальне проектне та конструкторсько-технологiчне 

бюро "Запорiжгiдросталь" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 серiя А01 №031730 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 15.05.96 

4. Територія (область) 

 Запорізька обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 219760 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 117 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного 

консультування у цих сферах 

 55.20 - Дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового 

проживання 

 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ КБ "Приватбанк" 

2) МФО банку 

 313399 

3) Поточний рахунок 

 26000203768001 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АТ КБ "Приватбанк" 

5) МФО банку 

 313399 

6) Поточний рахунок 

 26009203768002 

 

17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 0163315006, 22.11.18 Головне управлiння 

ДФС у Запорiзькiй  

областi 

штраф за порушення 

граничних  строкiв 

реєстрацiї 

податкових 

накладних 

Штраф у сумi 497грн 

63 коп сплачено 

повнiстю у 

законодавчо 

встановлений термiн 



Примітки: 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

За звiтний перiод змiн у структурi Товариства не вiдбувалося.  

Товариство продовжувало працювати за основним видом дiяльностi  "Дiяльнiсть у сферi 

iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування у цих сферах". 

Товариство у своєму складi має: два конструкторських вiддiла по проектуванню 

гiдромеханiчного обладнання ГМО-1,3; конструкторський вiддiл по проектуванню вантажно 

пiдйомних механiзмiв та кранiв ГМО-2; сектор натурних iнструментальних обстежень 

обладнання гiдротехнiчних споруд; вiддiл монтажного проектування ПОР; вiддiл 

електрообладнання; розрахунково-технологiчний вiддiл; вiддiл адмiнiстративно-управлiнського 

персоналу;  експлуатацiйно-технiчний вiддiл. 

Всi структурнi пiдроздiли розташованi в м. Запорiжжi за адресою бул. Вiнтера, 26. 

Вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, дочiрних пiдприємств, представництв Товариство не має. 

Крiм того, Товариство має пiдроздiл, який не є вiдокремленою фiлiєю i входить до складу 

Товариства - лiтню базу вiдпочинку, що розташована за адресою Запорiзька обл., Якимiвський 

район, смт Кирилiвка, вул. Коса Федотова, б.121. 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за звiтний перiод складає 117 осiб  

Середня численiсть позаштатних працiвникiв i осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 

Чисельнiсть працiвникiв, що працюють на умовах неповного  робочого часу -  12 

Фонд оплати працi в звiтному роцi склав - 17877,3 тис.грн, що на 17,4% бiльше фонду оплати 

працi а попереднiй рiк. 

Кадрова програма Товариства спрямована на залучення фахiвцiв вiдповiдного рiвня 

спецiалiзацiї, а також залучення молодих фахiвцiв - випускникiв вищих учбових заклдiв - 

iнженерiв - механiкiв 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Товариство не проводить спiльну  дiяльнiсть з iншими пiдприємствами 

 



Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

За звiтний перiод не надходило пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика пiдприємства обумовлена в наказi № 1 вiд 04.01.2018 року Бухгалтерський 

облiк ведеться автоматизовано, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIУ р., з використанням Плану 

рахункiв бухгалтерського облiку i з використанням концептуальної основи, передбаченої 

Нацiональними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку. 

Базою оцiнки для визнання вартостi основних засобiв є первiсна iсторична вартiсть. Основним 

засобом визнається актив, якщо очiкуваний строк корисного використання бiльше 1 року та 

вартiстю бiльше 6000 грн. Активи, строк використання яких бiльше одного року а вартiсть 

менше 6000 грн - визнаються малоцiнними необоротними матерiальними активами. 

Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом з 

визначеннями строку корисного використання. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв 

нараховується у розмiрi 100% первiсної вартостi у першому мiсяцi використання. 

Довгострокових iнвестицiй пiдприємство не має. Поточнi фiнансовi iнвестицiї являють собою 

короткостроковi вклади на депозитних рахунках в обслуговуючому банку. 

Облiк запасiв ведеться вiдповiдно до П(с)БО 9 Запаси. Запаси облiковуються за собiвартiстю, в 

яку включається вартiсть запасiв, витрати на  придбання, доставку та переробку. При передачi 

запасiв у виробництво та на реалiзацiю використовується метод iдентифiкацiйної собiвартостi 

вiдповiдної одиницi запасiв. Протягом звiтного перiоду методи оцiнки не змiнювалися. 

Касовi та банкiвськi операцiї  здiйснюються у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства.  

Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до П(с)БО 10 Дебiторська 

заборгованiсть  

В балансi пiдприємства дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою реалiзацiйною 

вартiстю. Дебiторська заборгованiсть складається з дебiторської заборгованостi за товари, 

роботи, послуги та iншої дебiторської заборгованостi.  

Резерв сумнiвних боргiв розраховується методом "абсолютної суми" шляхом аналiзу 

платоспроможностi кожного конкретного дебiтора. 

Власний капiтал вiдображається в балансi  одночасно з вiдображенням активiв та зобовязань, 

якi приводять до його змiни.  

Доход визнається в момент надходження активу або погашення зобовязання, якi призводять до 

збiльшення власного капiталу пiдприємства. Облiк доходiв ведеться вiдповiдно до П(с)БО 15 

Доходи. Критерiї визнання доходiв застосовуються окремо по кожнiй операцiї. 

При визначеннi всiх видiв доходiв використовується метод нарахувань. 

Собiвартiсть проектно-конструкторських робiт формується згiдно вимог П(с)БО 16 i до неї 

вiдносяться такi витрати як: прямi матерiальна витрати; прямi витрати на оплату праця з 

вiдрахуваннями на соцiальна заходи; амортизацiя основних засобiв; витрати на обслуговування 

виробничого процесу, на охорону працi, технiку безпеки та iншi. 

Враховуючi специфiку послуг, пооб'єктний облiк затрат на пiдприємствi не ведеться. Всi 

понесенi витрати визнаються витратами поточного перiоду. 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, 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 становище 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 у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основний вид дiяльностi Товариства - це надання послуг з розробки проектно-конструкторської 

та нормативно-технiчної документацiї механiчного устаткування, спецiальних 

вантажопiдйомних механiзмiв i металоконструкцiй гiдротехнiчних споруд ГЕС, ГАЕС, ТЕС, 

ГРЕС, АЕС. Дохiд вiд проектно-конструкторської дiяльностi за 2018 р склав - 27067,8 тис.грн, 

що складає 91,5% вiд загальної суми операцiйних доходiв. Об'єм виконаної 

проектно-конструкторської документацiї за звiтний перiод - 6368 листiв формату А1. Середня 

цiна розробки одного формату А1 - 4 255 грн. Дохiд вiд проектно-кострукторської дiяльностi за 

звiтний перiод збiльшився на 20% в порiвняннi до попереднього перiоду.  

Основнi ринки збуту це Україна, Росiйська федерацiя, країни СНД, Пiвденна Америка, Африка. 

80 %  отриманого доходу  чи 21569,8 тис грн. - це дохiд вiд експорту 

проектно-конструкторської документацiї, в тому числi ГЕС ГЕРПД (Ефiопiя) - 36%, ЗАТ 

"Гидрсоатльконструкцiя" (Росiйська Федерацiя0 - 15%, ГЕС Мтквари (Грузия) - 14,7%. 

Основнi клiєнти - це заводи-виробники обладнання, енергобудiвнi i енергогенеруючi компанiї, а 

саме ПрАТ "Укргiдроенерго", ГЕС та ГАЕС Днiпровського каскаду, ПрАТ "Укргiдроєнерго", 

ПрАТ "Центерєнерго". 

Послуги з розробки проектно-технiчної документацiї не залежать вiд сезонних змiн. 

Iснує перспективнiсть виконання послуг з розробки проектно-технiчної документацiї.  

Основнi ризики в дiяльностi емiтента - це зниження або повна вiдсутнiсть iнвестицiй у сферу 

гiдроенергетики. Товариство проводить заходи що до зменшення ризикiв шляхом збiльшення 

ринкiв збуту. 

Захист своєї дiяльностi Товариство органiзовує вiдповiдно до законодавства України.  

Розширення виробництва не планується, збереження iснуючого обсягу виробництва планується 

за рахунок розширення ринкiв збуту. 

Особливiсть продукцiї полягає в тому, що проектний-конструкторськi розробки не мають 

реального самостiйного попиту, а реалiзуються у складi виготовленого заводами обладнання 

Продукцiя передається Замовникам, на пiдставi господарських договорiв. 

Особливостi стану розвитку галузi полягають у тому, що вiдбувається перехiд вiд будiвництва 

нових об'єктiв до модернiзацiї ранiше побудованих. 

Впровадження нових технологiй це впровадження сучасних методiв виконання проектних 

розробок (3-Д моделювання). 

Через обмежений ринок збуту конкуренцiя на Українi невисока. На мiжнародному ринку 

ступiнь конкуренцiї високий. Основнi конкуренти: проектнi органiзацiї Нiмеччини, Францiї. 

В перспективних планах розвитку - збiльшення об'єму участi в роботах по реконструкцiї 

механiчного обладнання iснуючих ГЕС країн СНД 

 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 



діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

За перiод з 2014 по 2018 роки первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на 2539,9 тис.грн., 

у тому числi придбано нових ОЗ - 3024,0 тис.грн та вибуло - 484,1 тис.грн. 

Вибуття пов'язано з лiквiдацiєю та продажем ОЗ, якi повнiстю зношенi та подальше 

використання яких економiчно не доцiльно. Продано було два транспортних засоба, 

залишковою вартiстю 0 (нуль) гривень, а саме в 2015 роцi - транспортний засiб первiсною 

вартiстю - 44,6 тис.грн, в 2018 - транспортний засiб первiсною вартiстю - 31,1 тис.грн. Доход вiд 

реалiзацiї транспортних засобiв склав 23,0 тис.грн. Лiквiдацiя ОЗ пов'язана з лiквiдацiєю 

морально застарiлих комп'ютерiв: 2014 р - 75,6 тис.грн, 2015 р - 100,3 тис.грн, 2016 р. - 41,7 

тис.грн - 129 тис.грн 

Основнi придбання:  

- 2014 рiк - транспортний засiб - 695,4 тис.грн, компьютери - 285,7 тис.грн, офiсне 

обладнання (кондицiонери) - 34,3 тис.грн, МНМА - 62,1 тис.грн 

- 2015 рiк - компьютери - 20,7 тис.грн, офiсне обладнання - 16,0 тис.грн, МНМА - 28,9 

тис.грн 

- 2016 рiк - компьютери - 121,8 тис.грн, споруди - 25,4 тис.грн, МНМА - 113,0 тис.грн 

- 2017 рiк - компьютери - 360,6 тис.грн, технiка для тиражування- 25,3 - офiсне обладнання 

- 111,5 тис.грн, меблi - 207,9 тис.грн, МНМА - 324,3 тис.грн 

- 2018 рiк - компьютери - 25,8 тис.грн., офiсне обладнання - 117,0 тис.грн., МНМА - 98,2 

тис.грн 

Всi основнi засоби за останнi п'ять рокiв придбавалися за власнi кошти Товариства. 

Суттєвi умови придбання вiдсутнi.  Значнi iнвестицiї Товариство не планує. Придбання будуть 

пов'язанi з замiною ОЗ непригодних до подальшого використання або морально застарiлих на 

новi сучаснi об'єкти. 

 

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, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Для своєї дiяльностi Товариство використовує власнi основнi засоби. Основних засобiв в 

операцiйнiй орендi, взятих в фiнансовий лiзинг та в заставi не має. Обмежень на використання 

основних засобiв не має. Зобовязань, повязаних з придбанням основних засобiв не має. 

Всi основнi засоби, якi використовуються для виконання послуг з розробки 

проектно-конструкторської документацiї знаходяться за мiсцем розташування Товариства за 

адресою м. Запорiжжя, бульвар Вiнтера, б.26. До них вiдноситься адмiнiстративна будiвля 

загальною площею 2880 кв.м; гаражi для автотраспорту, офiсне обладнання, комп'ютерна 

технiка, МНМА. Первiсна вартiсть на кiнець звiтного року - 7086,8 тис.грн, залишкова вартiсть - 

3472,0 тис. грн, сума нарахованого зносу за звiтний перiод - 489,0 тис.грн. Частина 

адмiнiстративної будiвлi, загальною площею 377,3 кв.м. здається в оренду. Ступiнь зносу 51%. 

Ступiнь використання не розраховується. 

Крiм того Товариство володiє основними засобами, що розташованi на територiї бази 

вiдпочинку, яка знаходиться на орендованiй земельнiй дiлянцi за адресою Запорiзька область, 

Якимiвський район, смт Кирилiвка, вулиця Коса Федотова, 121. До них вiдносяться - споруди, 

меблi, iнструменти та господарчий iнвентар, МНМА. Первiсна вартiсть на кiнець звiтного року - 

4572,0 тис.грн, залишкова вартiсть на кiнець перiоду - 2355,0 тис.грн, сума нарахованого зносу 

за 2018 р - 120,0 тис.грн. Ступiнь зносу 48%. Ступiнь використання не розраховується. 



Всi основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням. 

Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища, 

тому екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв вiдсутнi. 

На найближчий час Товариство не планує капiтального будiвництва. В подальшому планує за 

власнi кошти Товариства продовжити модернiзацiю комп'ютерної та технiки для тиражування, 

замiни офiсного обладнання не пригiдного для подальшого використання.  

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Основна проблема, що впливає на дiяльнiсть емiтента - висока конкуренцiя в галузi. Ступiнь 

залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - вище середньої. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за власнi кошти. Робочого капiталу для 

поточних потреб пiдприємства достатньо. Чистий робочий капiтал збiльшився на 2866,1 тис. грн 

i склав 4657,1 тис.грн. Позитивне значення говорить про фiнансову стабiльнiсть, гнучкiсть та 

незалежнiсть пiдприємства. На думку фахiвцiв Товариства покращення лiквiдностi можливо 

шляхом збiльшення об'ємiв послуг з розробки проектно-конструкторської документацiї. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Загально вартiсть укладе них, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного 

перiоду складає 9658,4 тис.грн. Термiн виконання зобов'язань за даними договорами у наступнi 

звiтнi перiоди. Очiкуваний прибуток вiд виконання цих договорiв - 670 тис.грн. 

 

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) 

В подальшому планується збiльшити об'єми розробок модернiзацiї ранiше побудованих  

гiдротехнiчних споруд на територiї України и зарубiжжя. Для подальшої дiяльнiстi емiтента 

iстотним фактором може бути покращення iнвестицiоної активностi в гiдроенергетичнiй галузi в 

Українi i за її межами. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

емiтент не виконує  дослiдних робiт та розробок 

 

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 

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки:  

за 2016 рiк збиток - 287 тис.гтн. Збиток був отриманий з причиного того, що в 2016 роцi 

нараховано  резерву сумнiвних боргiв 2 458,3 тис.грн на суму грошових коштiв, якi були 

розмiщiнi на рахунках ПАТ "Актабанк". Згiдно постанови Правлiння НБУ вiд 16.01.2015 р 

розпочата процедуру лiквiдацiї ПАТ "Актабанк". Вимога Товариства про визнання 

кредиторської заборгованостi ПАТ "Актабанк"  визнана та внесена до Реєстру акцептованих 

вимог кредиторiв у сьому чергу. На кiнець звiтного. 2018 року вимога не задоволена. 



за 2017 рiк нерозподiлений прибуток - 1033 тис. грн., чистий прибуток - 765 тис. грн. 

за 2018 рiк нерозподiлений прибуток - 797,6 тис. грн., чистий прибуток - 570,3 тис. грн. 

Аналiз динамiки загального рiвня фiнансового стану Товариства за останнi три роки показує 

гiдний рiвень платоспроможностi, рентабельностi фiнансової стiйкостi  та дiлової активностi. 

Iснує припущення щодо подальшої безперервної дiяльностi пiдприємства та отримання 

економiчних вигiд. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Наглядова Рада за рiшенням  зборiв акцiонерiв 

кiлькiсний склад  - 5 осiб: а саме 

Голова Наглядової ради та чотири 

члена Наглядової ради 

 

Майоров Вiктор Федорович,  Iльїна 

Iрина Львовна, Яппаров Едуард 

Хамитович, Глотов Володимир 

Леонiдович, Плякiн Вадим Вiкторович, 

Сiрих Вадим Петрович, Сорока Тетяна 

Георгiйовна, Шайтанов Михайло 

Володимирович 

 

 

Правлiння згiдно Статуту правлiння складається з 

3 осiб, а саме: голова Правлiння, 

заступник голови Правлiння, член 

Правлiння 

 

Шубiн Валерiй Михайлович - Голова 

Правлiння 

Бабич Анатолiй Борисович - заступник 

Голови правлiння 

Риженкова Iрина Олександрiвна - член 

Правлiння 

Ревiзiйна комiсiя згiдно Статуту Товариса Ревiзiйна 

комiсiя складається з 3 осiб, а саме: 

голова Ревiзiйної комiсiї та 2 члена 

Ревiзiйної комiсiї 

Кудiнова Наталiя Євгенiвна 

Кокiна Дарья Миколаївна 

Онiщенко Валентина Iванiвна 

Шок Оксана Юрьївна 

Збори акцiонерiв акцiонери, що зареєструвалися для 

участi у загальних зборах та мають 

право на голосування на загальних 

зборах 

Бабич Анатолiй Борисович 

Новицький Владислав Марiанович 

Онищенко Валентина Iванiвна 

Полiщук Олена Iванiвна 

Риженкова Iрина Олександрiвна 

Сорока Тетяна Георгiївна 

Щедрицька Тетяна Миколаївна 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Трест 

Гiдромонтаж" 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Проектгiдромех"  

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Майоров Вiктор Федорович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1944 

5) Освіта 



 вища, Калiнiнський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть "Торфянi машини та 

комплекси" iнженер-механiк 

6) Стаж роботи (років) 

 49 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Трест Гiдромонтаж", 1027739318815, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 

заступник генерального директора по виробництву - головний iнженер. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.17, обрано 3 роки 

9) Опис 

  За пропозицiєю акцiонера - юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 

1027739318815, Росiйська Федерацiя) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2018 року було 

прийняте рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради и 

вiдкликання з посади Майорова Вiктора Федоровича. який повторно був обраний на посаду 

члена Наглядової ради термiном на три роки на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 25.04.2017 р. 

(протокол №28). Кандидатура Майорова Вiктора Федоровича на посаду члена Наглядової ради 

була внесена акцiонером - юридичною особою АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 1027739318815, 

Росiйська Федерацiя), який володiє 60% простих iменних акцiй. На засiданнi Наглядової ради 

26.06.2017 р. протокол №1 Майоров Вiктор Федорович був повторно обраний Головою 

Наглядової ради.. Перебував на посадi 8 рокiв, починаючи з 2010 року постiйно переобирався 

членом Наглядової ради. 

 

Являється громадянином Росiйської Федерацiї. У трудових вiдносинах з емiтентом не 

знаходиться. Займає посаду заступника генерального директора - головного iнженера АТ "Трест 

Гiдромонтаж"  (ОГРН 1027739318815, Росiйська Федерацiя, м.Москва, Карамишевська 

набережна, буд.37) 

 

Як член Наглядової ради  працював на пiдставi цивiльно-правового договору. Винагороду не 

отримував. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: заступник генерального директора по 

виробництву - головний iнженер.  

 

Був членом Наглядової ради - представником акцiонера - юридичної особи АТ "Трест 

Гiдромонтаж"  (ОГРН 1027739318815, Росiйська Федерацiя), який володiє 60% простих iменних 

акцiй. 

 

Посадова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi 

не притягався. 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Глотов Володимир Леонiдович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 вища, Запорiзький державний технiчний унiверситет, факультет пiдйомно-транспортних, 

будi-вельних, дорожнiх машин та обладнання 

6) Стаж роботи (років) 

 24 



7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь", 00130234, заступник завiдуючого вiддiлом 

пiдйомно-транспортного обладнання 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.17, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повторно був обраний термiном на три  роки на посаду члена Наглядової ради на рiчних 

Загальних зборах акцiонерiв 25.04.2017 р . протокол №28. На рiчних Загальних зборах 

акцiонерiв перевибори Наглядової ради вiдбулися у зв'язку з закiнченням термiну повноважень 

членiв Наглядової ради. Кандидатура Глотова Володимира Леонiдовича на посаду члена 

наглядової ради була внесена акцiонером - юридичною особою ТОВ "Проектгiдроиех" 

(ЄДРПОУ 35672698), який володiє 30,016495% простих iменних акцiй. За пропозицiєю 

акцiонера - юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж"  (ОГРН 1027739318815, Росiйська 

Федерацiя), загальними зборами акцiонерiв 25.04.2018 року було прийняте рiшення про 

дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради и вiдкликання з посади Глотова 

Володимира Леонiдовича. На цих же зборах його було повторно обрано членом Наглядової ради 

нового складу. Пропозицiя на обрання Глотова Володимира Леонiдовича членом Наглядової 

ради була внесена акцiонером - юридичною особою ТОВ "Проектгiдромех" (ЄДРПОУ 

35672698), який володiє 30,016495. На посадi члена НР знаходиться 5 рокiв, починаючи з 

лютого 2014 року не одноразово переобирався членом НР. 

 

 

 

Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом, займає посаду завiдуючого вiддiлом ПТО-2.  

 

 

 

Як член Наглядової ради працював згiдно цивiльно-правового договору i винагороду не 

отримував. 

 

 

 

На протязi останнiх п'яти рокiв працював завiдуючим сектором, заступником завiдуючого 

вiддiлом. Iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

 

 

 Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi 

не притягалася. 

 

 

 

Глотов Володимир Леонiдович -  член Наглядової ради - представник акцiонера - юридичної 

особи ТОВ "Гiдромехпроект" (ЄДРПОУ 35672698), який володiє 30,016495% простих iменних 

акцiй. 

 

 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Iльїна  Iрина Львiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 вища, Казанський фiнансово - економiчний Iнститут, факультет Фiнанси та кредит, 

економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Трест Гiдромонтаж", 1027739318815, заступник генерального директора з економiки 

та фiнансiв 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.17, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Було обрано термiном на 3 роки на посаду члена Наглядової ради на рiчних Загальних 

зборах акцiонерiв 25.04.2017 р . протокол №28. На рiчних Загальних зборах акцiонерiв 

перевибори Наглядової ради вiдбулися у зв'язку з закiнчен-ням термiну повноважень членiв 

Наглядової ради. Кандидатура Iльїної IриниЛьвiвни на посаду члена Наглядової ради була 

внесена акцiонером - юридичною особою АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 1027739318815, 

Росiйська Федерацiя), який володiє 60% простих iменних акцiй. 

 

За пропозицiєю акцiонера - юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж"  (ОГРН 1027739318815, 

Росiйська Федерацiя) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2018 року було прийняте рiшення 

про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради и вiдкликання з посади члена 

Наглядової ради  Iльїну Iрину Львiвну. Перебувала на посадi члена НС 1 рiк. 

 

Являється громадянкою Росiйської Федерацiї. Не знаходиться у трудових вiдносинах з 

емiтентом. Займає посаду заступника генерального директора з економiки та фiнансiв АТ "Трест 

Гiдромонтаж" ОГРН 1027739318815, Росiйська федерацiя, м. Москва, карамишевська 

набережна, буд.37) 

 

Як член Наглядової ради працювала за цивiльно-правовим договором. Винагороду не 

отримувала. 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: керiвник департаменту фiнансового планування 

та контролю, керiвник фiнансового Департаменту, директор з економiки та фiнансiв.  

 

Посадова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi 

не притягався. 

 

Iльїна IринаЛьвiвна була членом Наглядової ради - представником акцiонера - юридичної особи 

АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Росiйська Федерацiя) , який володiє 60% 

простих iменних акцiй. 

 

 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Сорока Тетяна Георгiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1959 

5) Освіта 

 Вища, Одеськiй гiдрометеорологiчний iнститут, iнженер-гiдролог, запорiзька державна 

академiя, облiк та аудит 

6) Стаж роботи (років) 

 37 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь", 00130234, заступник головного бухгалтера 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.17, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повторно обрано термiном на три роки на посаду члена Наглядової ради на рiчних 

Загальних зборах акцiонерiв 25.04.2017 р . протокол №28. На рiчних Загальних зборах 

акцiонерiв перевибори Наглядової ради вiдбулися у зв'язку з закiнченням термiну повноважень 

членiв Наглядової ради. Кандидатура Сороки Тетяни Георгiївни на посаду члена наглядової 

ради була внесена акцiонером - юридичною особою ТОВ "Проектгiдромех" (ЄДРПОУ 

35672698), який володiє 30,016495% 

 

За пропозицiєю акцiонера - юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж" загальними зборами 

акцiонерiв 25.04.2018 року було прийняте рiшення про дострокове припинення повноважень 

членiв Наглядової ради и вiдкликання з посади Сороки Тетяни Георгiївни. На цих же зборах 

вона. була повторно обрана членом Наглядової ради нового складу. Пропозицiя на обрання 

Сороки Тетяни Георгiївни членом Наглядової ради була внесена акцiонером - юридичною 

особою ТОВ "Проектгiдромех" (ЄДРПОУ 35672698), який володiє 30,016495%. Перебуває на 

посадi члена НР 8 рокiв, починаючи з 2010 року неодноразово обиралася членом НР. 

 

Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом. Займає посаду завiдуючого 

планово-економiчного вiддiлу. Iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

Як член Наглядової ради працює згiдно цивiльно-правового договору и винагороду не отримує. 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду завiдуючого планово-економiчного вiддiлу 

 

Посадова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi 

не притягалася. 

 

Є членом Наглядової ради - представником акцiонера - юридичної особи ТОВ "Гiдромехпроект" 

(ЄДРПОУ 35672698), який володiє 30,016495 простих iменних акцiй 

 

 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Плякiн Вадим Вiкторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  



4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вiща, Хабаровська державна академiя економiки та права , юрист 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  ТОВ "ЕвразХолдинг", 1027739147138, директор з правових питань 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.18, обрано 3 роки 

9) Опис 

 За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 р (протокол №29) обрано 

термiном на 3 роки на посаду члена Наглядової ради Плякiна Вадима Вiкторовича, громадянина 

Росiйської Федерацiї. На рiчних Загальних зборах акцiонерiв перевибори Наглядової ради 

вiдбулися у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членiв Наглядової ради 

попереднього складу на вимогу акцiонера - юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 

1027739318815, Росiйська Федерацiя). 

 

Кандидатура Плякiна Вадима Вiкторовича на посаду члена Наглядової ради була внесена 

акцiонером - юридичною особою АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Росiйська 

Федерацiя), який володiє 60% простих iменних акцiй. 

 

Не знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом.  

 

Як член Наглядової ради працює за цивiльно - правовим договором. Винагороду не отримує. 

 

Протягом останнiх п'ять рокiв займав посади: директора з правових питань ТОВ "Євразхолдинг" 

(ОГРН 1027739147138, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Довгоруковська, б.15 ), з вересня 

2017 року займає посаду Директора з правового забезпечення  АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 

1027739318815, Росiйська Федерацiя, м. Москва, Карамишевська набережна, буд. 37). 

 

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

 

 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Сiрих Вадим Петрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 

 вища, Самарська, державна економiчна академiя, економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Трест Гiдромонтаж", 1027739318815, заступник Генерального директора 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.18, обрано 3 роки 



9) Опис 

 За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 р (протокол №29) обрано 

термiном на 3 роки на посаду члена Наглядової ради Сiрих Вадима Петровича, громадянина 

Росiйської Федерацiї. На рiчних Загальних зборах акцiонерiв перевибори Наглядової ради 

вiдбулися у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членiв Наглядової ради 

попереднього складу на вимогу акцiонера - юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж" ОГРН 

1027739318815, Росiйська Федерацiя). 

 

Кандидатура Сiрих Вадима Петровича на посаду члена Наглядової ради була внесена 

акцiонером - юридичною особою АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Росiйська 

Федерацiя), який володiє 60% простих iменних акцiй. 

 

Не знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом.  

 

Як член Наглядової ради працює за цивiльно - правовим договором. Винагороду не отримує. 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду заступника генерального директора АТ "Трест 

Гiдромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Росiйська Федерацiя, м. Москва, Карамишевська 

набережна, буд. 37). 

 

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

 

 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Шайтанов Михайло Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 вища, Московський iнженерно-будiвельний iнститут iм. В.В. Куйбишева, гiдротехнiчне 

будiвництво рiчкових споруд i гiдроелектростанцiй. 

6) Стаж роботи (років) 

 34 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Трест Гiдромонтаж", 1027739318815, заступника директора з економiки та 

органiзацiї робiт 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.18, обрано 3 роки 

9) Опис 

 За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 р (протокол №29) обрано 

термiном на 3 роки на посаду члена Наглядової ради Шайтанова Михайла Володимировича, 

громадянина Росiйської Федерацiї. На рiчних Загальних зборах акцiонерiв перевибори 

Наглядової ради вiдбулися у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членiв 

Наглядової ради попереднього складу на вимогу акцiонера - юридичної особи АТ "Трест 

Гiдромонтаж" (IОГРН 1027739318815, Росiйська Федерацiя). 

 

Кандидатура Шайтанова Михайла Володимировича на посаду члена Наглядової ради була 



внесена акцiонером - юридичною особою АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 1027739318815, 

Росiйська Федерацiя) який володiє 60% простих iменних акцiй. 

 

Не знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом. Займає посаду директора по проектним 

роботам АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Росiйська Федерацiя, м. Москва, 

Карамишевська набережна, буд. 37). 

 

Як член Наглядової ради працює за цивiльно - правовим договором. Винагороду не отримує. 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: заступника директора з економiки та органiзацiї 

робiт, директора по проектним роботам. Член Наглядової ради є представником акцiонера - 

юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Росiйська Федерацiя), який 

володiє 60,0% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини. 

 

На засыданны Наглядовоъ ради 26 лютого 2019 року Шайтанова Михайла Володимировичп 

обрано Головою наглядової ради. 

 

 

 

1) Посада 

 Голова Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Шубiн Валерiй Михайлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1943 

5) Освіта 

 Вища, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, промислове та цивiльне 

будiвницт-во 

6) Стаж роботи (років) 

 54 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "СПКТБ Запорiжгiдросталь", 00130234, заступник директора з економiчних питань 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 19.12.16, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Переобрано Головою Правлiння на термiн 3 роки на засiданнi Наглядової ради 19 грудня 

2016 року, протокол № 13. На посадi Голови Правлiння знаходиться з 2007 року. 

Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом. Працює на пiдставi трудового договору. За 

2018 рiк отримав винагороду у розмiрi -  1158,3 тис. грн. Посадова особа не обiймає посад на 

iнших пiдприємствах. 

На протязi останнiх п'яти рокiв займав посаду Голови Правлiння Товариства. 

Посадова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi 

не притягалася. 

 

 

1) Посада 

 заступник Голови Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Бабич Анатолiй Борисович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1952 

5) Освіта 

 Вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут, пiд'йомно-транспортнi машини та 

обладнання 

6) Стаж роботи (років) 

 52 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь", 00130234, заступник головного iнженера. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 19.12.16, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Переобрано заступником Голови Правлiння на термiн 3 роки на засiданнi Наглядової 

ради 19 грудня 2016 року, протокол № 13. Знаходиться у трудових вiдносинах з мiтентом. 

Працює на пiдставi трудового договору. За 2018 рiк отримав винагороду у розмiрi 905,5 тис.грн  

Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. На протязi останнiх п'яти рокiв 

займав посаду головного iнженера.Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi 

злочини, до карної вiдповiдальностi не притягалася. 

 

1) Посада 

 член Правлiння, головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Риженкова Iрина Олександрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 вища, Запорiзький iндустрiальний iнститут, промислове та громадське будiвництво, 

Запорiзька iнженерна державна академiя, облiк та аудит 

6) Стаж роботи (років) 

 34 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь", 00130234, заступник головного бухгалтера 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 19.12.16, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Переобрано членом Правлiння термiном на 3 роки на засiданнi Наглядової ради 19 

грудня 2016 ро-ку, протокол № 13. Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом. Працює на 

пiдставi трудового договору. За 2018 рiк отримала винагороду у розмiрi 899,1 тис.грн. Згiдно 

наказiв №49К вiд 31.03.2008, №118К вiд 02.09.2010, №160К вiд 23.12.2013, №161-К вiд 

20.12.2016 постiйно виконує обов'язки головного бухгалтера.  Посадова особа не обiймає 

посади на iнших пiдприємствах. 

На протязi останнiх п'яти рокiв займала посаду головного бухгалтера АТ "СПКТБ 

"Запорiжгiдрос-таль" 

Посадова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi 

не притягалася. 

 



 

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кудiнова Наталiя Євгенiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 м. Москва, Карамишевська набережна, буд. 37 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ТЕК МОСЕНЕРГО", 7721604869, головний спецiалiст 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.17, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Кудiнову Н.Є. повторно було обрано термiном на 3 роки на посаду члена Ревiзiйної 

комiсiї на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 25.04.2017 р . протокол №28. Перевибори 

Ревiзiйної комiсiї вiдбулися у зв'язку з закiнченням термiну повноважень членiв Ревiзiйної 

комiсiї. Кандидатура Кудiнової Наталiї Євгенiвни на посаду члена Ревiзiйної комiсiї була 

внесена акцiонером - юридичною особою АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 1027739318815, 

Росiйська Федерацiя), який володiє 60% простих iменних акцiй.  

 

За пропозицiєю акцiонера - юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж" ОГРН 1027739318815, 

Росiйська Федерацiя, загальними зборами акцiонерiв 25.04.2018 року було прийняте рiшення 

про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї и вiдкликання з посади члена 

РК Кудiнової Наталiї Євгенiвни. Перебувала на посадi члена НС 7 рокiв. 

 

Не знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом. Займає посаду заступника головного 

бухгалтера АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Росiйська Федерацiя, м. Москва, 

Карамишевська набережна, б. 37). На протязi останнiх п'яти рокiв займала посади: перший 

заступник генерального директора по фiнансово-економiчнiй роботi; заступник генерального 

директора з економiки та фiнансiв, начальник контрольно-ревiзiйного управлiння. Посадова 

особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини, до карної вiдповiдальностi не 

притягалася. 

 

Є представником акцiонера- юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 1027739318815, 

Росiйська Федерацiя), який володiє 60,0001% вiд загальної кiлькостi акцiй. 

 

 

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Онiщенко Валетина Iванiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 



 1960 

5) Освіта 

 вища, Запорiзький iндустрiальний iнститут, економiка та органiзацiя пiдприємств 

6) Стаж роботи (років) 

 41 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "СПКТБ Запорiжгiдросталь", 00130234, бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.17, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повторно обрано термiном на три роки на посаду члена Ревiзiйної комiсi на рiчних 

Загальних зборах акцiонерiв 25.04.2017 р . протокол №28. На рiчних Загальних зборах 

акцiонерiв перевибори Ревiзiйної комiсiї вiдбулися у зв'язку з закiнченням термiну повноважень 

членiв РК попереднього складу.  

 

Обрано до складу ревiзiйної комiсiї за пропозицiєю акцiонера - юридичної особи ТОВ 

"Проектгiдромех" (ЄДРПОУ 35672698). 

 

За пропозицiєю акцiонера - юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж" загальними зборами 

акцiонерiв 25.04.2018 року було прийняте рiшення про дострокове припинення повноважень 

членiв Ревiзiйної комiсiї та вiдкликання з посади Онiщенко Валентину Iванiвну. На цих же 

зборах вона. була повторно обрана членом Ревiзiйної комiсiї нового складу. Пропозицiя на 

обрання Онiщенко Валентини Iванiвни членом Ревiзiйної комiсiї була внесена акцiонером - 

юридичною особою ТОВ "Проектгiдромех" (ЄДРПОУ 35672698), який володiє 30,016495. 

Перебуває на посадi члена РК 8 рокiв, починаючи з 2010 року неодноразово обиралася членом 

РК. 

 

Знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом. Займає посаду бухгалтера. Як член Ревiзiйної 

комiсiї працює згiдно цивiльно-правового договору и винагороду не отримує. 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду бухгалтера. 

 

Iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

 

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Шок Оксана Юрiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища, Московська державна технологiчна академiя, "Економiка та управлiння на 

пiдприємствi (харчова промисловiсть)" 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ТЕК МОСЕНЕРГО", 1077763217894, заступник головного бухгалтера 



8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.17, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Обрано термiном на три роки на посаду члена Ревiзiйної комiсiї на рiчних Загальних 

зборах акцiонерiв 25.04.2017 р . протокол №28. На рiчних Загальних зборах акцiонерiв 

перевибори Ревiзiйної комiсiї вiдбулися у зв'язку з закiнченням термiну повноважень членiв РК 

попереднього складу.  

 

Кандидатура Шок Оксани Юрiївни на посаду члена Ревiзiйної комiсiї була внесена акцiонером - 

юридичною особою АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Росiйська Федерацiя), який 

володiє 60% простих iменних акцiй. 

 

За пропозицiєю акцiонера - юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж" загальними зборами 

акцiонерiв 25.04.2018 року було прийняте рiшення про дострокове припинення повноважень 

членiв Ревiзiйної комiсiї та вiдкликання з посади Шок Ооксани Юрiївни. На цих же зборах вона 

була повторно обрана членом Ревiзiйної комiсiї нового складу. Пропозицiя на обрання Шок 

О.Ю. членом Ревiзiйної комiсiї була внесена акцiонером - юридичною особою АТ "Трест 

Гiдромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Росiйська Федерацiя), який володiє 60% простих iменних 

акцiй. 

 

До моменту повторного обрання, перебувала на посадi члена РК 1 рiк. 

 

Не знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом. Займає посаду заступника головного 

бухгалтера АТ "ТЕК Мосенерго" (ОГРН 1077763217894, Росiйська Федерацiя, м. Москва, 

провулок Огородна Слобода, б. 5Ф). Як член Ревiзiйної комiсiї працює згiдно 

цивiльно-правового договору и винагороду не отримує. 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади бухгалтера, заступника головного бухгалтера, 

головного бухгалтера. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини, до 

карної вiдповiдальностi не притягалася. 

 

 

 

 

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кокiна Дарья Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 Академiя бюджету та казначейства Мiнфiну РФ, Фiнанси i кредит 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Росгiдро IТ сервис", 1902022558, фiнансовий директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.18, обрано 3 роки 



9) Опис 

 За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 протокол №29 обрано 

строком на 3 роки на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Кокiну Дарью Миколаївну, громадянку 

Росiйської Федерацiї. Посадова особа не знаходиться у трудових вiдносинах з емiтентом. Займає 

посаду начальника контрольно-ревiзiйного управлiння АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 

1027739318815, Росiйська Федерацiя, м. Москва, Карамишевська набережна, б. 37). Протягом 

останнiх п'яти рокiв займала посаду начальника вiддiлу бюджетного контролю, начальника 

контрольно-ревiзiйного управлiння. Член Ревiзiйної комiсiї є представником акцiонера- 

юридичної особи АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Росiйська Федерацiя), який 

володiє 60,0001% вiд загальної кiлькостi акцiй. Посадова особа не має непогашених судимостей 

за корисливi та посадовi злочини. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Наглядової 

ради 

Майоров Вiктор 

Федорович 

 1 0,000113 1 0 

член Наглядової 

ради 

Глотов Володимир 

Леонiдович 

 0 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Iльїна  Iрина 

Львiвна 

 0 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Сорока Тетяна 

Георгiївна 

 10 0,001137 10 0 

член Наглядової 

ради 

Плякiн Вадим 

Вiкторович 

 0 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Сiрих Вадим 

Петрович 

 0 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Шайтанов 

Михайло 

Володимирович 

 0 0 0 0 

Голова Правлiння Шубiн Валерiй 

Михайлович 

 117 0,01331 117 0 

заступник Голови 

Правлiння 

Бабич Анатолiй 

Борисович 

 9 0,001024 9 0 

член Правлiння, 

головний 

бухгалтер 

Риженкова Iрина 

Олександрiвна 

 10 0,001138 10 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї 

Кудiнова Наталiя 

Євгенiвна 

 0 0 0 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї 

Онiщенко 

Валетина Iванiвна 

 12 0,001365 12 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї 

Шок Оксана 

Юрiївна 

 0 0 0 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї 

Кокiна Дарья 

Миколаївна 

 0 0 0 0 

Усього 159 0,018087 159 0 



 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
У 2019 емiтент планує розширяти ринки збиту.   Продовжить обстеження механiчного 

обладнання та розробку проектно-конструкторської документацiї з модернiзацiї 

гiдроелектростанцiй i судоходних шлюзiв Днiпровського  та Днiстровського каскадiв, 

приступить до реалiзацiї проекту будiвництва Каховської ГЕС-2. Для республiки Узбекистан 

продовжить проектування для ГЕС Пскем i модернiзацiї Фархадскої ГЕС. В Грузiї продовжать 

реалiзовуватися проекти будiвництва Мткварi ГЕС та модернiзацiї Iнгурi ГЕС. В Екваторiальнiй 

Гвiнеї продовжиться авторський нагляд за виготов-ленням та монтажем обладнання на ГЕС 

Сендже. Триває проектування облад-нання для ГЕС ГЕРДП в Ефiопiї. Ведуться проектнi 

опрацювання для участi в те-ндерах на будiвництво 4-х ГЕС в Узбекистанi, ГЕС в Панамi. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
За звiтний перiод Товариство продовжило надання послуг за основним видом дiяльностi - 

розробка проектно-конструкторської документацiї. Обсяг виконаних робiт збiльшився на 20%. 

Основнi ринки збуту - Україна, Росiя, країни СНД, Пiвденна Америка, Африка. В 2018 роцi 

виконувалися роботи для Грузiї та Узбекистану. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
укладенi деривативи або вчиненi правочини щодо похiдних цiнних паперiв вiдсутнi та не 

впливають на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на 

фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. 

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають 

грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються 

наступним фiнансовим ризикам: 

o ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. 

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; 

o ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини 

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути 

змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою 

погашення зобов'язань; 

o кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових 

зобов'язань контрагентами (дебiторами). 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Ринковий ризик 

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi 

умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у 

звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим 

ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн 



ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого 

iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових 

зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки 

не має кредитiв. 

Ризик втрати лiквiдностi 

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для 

запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до 

фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом 

планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з 

дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки 

грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Кредитний ризик 

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - 

дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний 

ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за 

допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди 

виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується 

дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування 

ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. 

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi 

ризики, як: 

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; 

- непередбаченi дiї державних органiв; 

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) 

полiтики; 

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; 

- непередбаченi дiї конкурентiв. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 

кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання 

затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до 

виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства "Спецiальне проектне та конструкторсько-технологiчне бюро 

"Запорiжгiдросталь" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, 

посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не 

наводиться. 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб.Товариство не приймало рiшення про добровiльне застосування перелiчених 

кодексiв. Крiм того, акцiї АТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь" на фондових бiржах не торгуються, 

Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб.  

Емiтент в своїй дiяльностi користується принципами корпоративного управлiння, якi 

затвердженi Рiшенням НКЦПФР №955 вiд 22.07.2014 р. 



(https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravln

nya/) 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, 

застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що 

застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та 

Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. 

 

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння. 

 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 25.04.18 

Кворум зборів 97,86 

Опис Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення: 

 

Питання №1 Порядку денного: 

Обрання лiчильної комiсiї. Припинення повноважень лiчильної комiсiї. 

Збори прийняли рiшення: 

1) Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 акцiонерiв: Новицького 

Владислава Марiановича, Полiщук Олени Iванiвни. 

2) Повноваження комiсiї припинити пiсля закiнчення цих зборiв 

акцiонерiв та пiдписання усiх необхiдних документiв, пов'язаних з цими 

зборами.  

 

Питання №2 Порядку денного: 

Визначення та затвердження порядку i способу посвiдчення бюлетенiв для 

голосування. 

Збори прийняли рiшення: 

Визначити та затвердити наступний порядок i спосiб посвiдчення 

бюлетенiв для голосування:  

бюлетенi для голосування засвiдчуються способом їх пiдписання 

представником Реєстрацiйної комiсiї при видачi бюлетенiв акцiонерам (їх 

представникам), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. 

Бюлетень повинен мiстити напис: "Бюлетень засвiдчується. Представник 

Реєстрацiйної комiсiї" i мiсце для вказiвки ПIБ представника Реєстрацiйної 



комiсiї та його особистого пiдпису. У разi складення бюлетеня з декiлькох 

листiв, засвiдчується кожен лист такого бюлетеня; 

у разi недiйсностi бюлетеня на ньому Головою лiчильної (Реєстрацiйної 

комiсiї) робиться вiдмiтка iз зазначенням пiдстав про його недiйснiсть. 

Вiдмiтка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується пiдписами усiх членiв 

лiчильної комiсiї (Реєстрацiйної комiсiї) з вказiвкою їх ПIБ. 

 

Питання №3 Порядку денного: 

Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 

Збори прийняли рiшення: 

Для роботи Загальних зборiв акцiонерiв затвердити наступний регламент: 

  виступи з питань Порядку денного - до 15 хв., 

  на виступи, довiдки - до 5 хв.; 

пропозицiї вiдносно рiшень з питань Порядку денного, якi виносяться на 

голосування зборiв, ставляться на голосування у порядку черговостi їх 

надходження секретарю зборiв. 

 

Питання №4 Порядку денного: 

Звiт Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово - господарської 

дiяльностi Товариства за 2017 рiк та його затвердження. Прийняття 

рiшення за результатами розгляду звiту. 

Збори прийняли рiшення: 

  Звiт Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2017 рiк затвердити. 

  Визнати роботу Правлiння Товариства у 2017 роцi задовiльною та 

такою, що вiдповiдає цiлям i напрямкам дiяльностi Товариства. 

 

Питання №5 Порядку денного: 

Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та його затвердження. 

Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. 

Збори прийняли рiшення: 

  Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк затвердити. 

  Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 роцi 

задовiльною та такою, що вiдповiдає цiлям i напрямкам дiяльностi 

Товариства. 

 

Питання №6 Порядку денного: 

Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть 

Товариства за 2017 рiк. 

Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 

Збори прийняли рiшення: 

  Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк 

затвердити. 

  Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2017 роцi визнати 

задовiльною. 

 

Питання №7 Порядку денного: 

Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 

Таким чином, збори прийняли рiшення: 

Рiчний звiт Товариства за результатами фiнансово-господарської 

дiяльностi затвердити. 



 

Питання №8 Порядку денного: 

Про розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства за результатами 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 

Збори прийняли рiшення: 

  Взяти до вiдома, що за пiдсумками фiнансово-господарської 

дiяльностi за 2017 рiк отримано прибуток у розмiрi 765 тис. грн. 

  Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками 

дiяльностi Товариства у 2017 роцi не проводити. Дивiденди за 

результатами господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк не 

нараховувати та не виплачувати. 

 

Питання №9 Порядку денного: 

Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк. 

Збори прийняли рiшення: 

Програму виробничо-господарської дiяльностi Товариства на 2018 рiк 

затвердити. 

 

Питання №10 Порядку денного: 

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення iз 

зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 

Надання повноважень на укладення таких угод. 

Збори прийняли рiшення: 

1. Керуючись положеннями ст. 33 i ст. 70 Закону України "Про 

акцiонернi товариства", надати попередню згоду (схвалення) на вчинення 

(укладення) Товариством значних правочинiв, якi будуть здiйснюватися 

Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення. 

Надати повноваження: 

 а) Наглядовiй радi Товариства на вчинення (укладення) угод, предметом 

(характером) яких є отримання Товариством грошових коштiв (кредитiв / 

позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та / або 

отримання будь-яких iнших банкiвських продуктiв / послуг;  

передача майна (майнових прав) Товариства в заставу / iпотеку та / або 

укладення iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (у т.ч. 

договору поруки) Товариства та / або забезпечення зобов'язань будь-яких 

третiх осiб;  

договорiв купiвлi-продажу майна (у тому числi нерухомого майна), 

поступки права вимоги та / або переведення боргу, оренди i лiзингу; 

договорiв поставки, дилерських договорiв купiвлi-продажу, агентських 

договорiв, експортних i iмпортних договорiв, надання послуг Товариством; 

б) Правлiнню Товариства на вчинення (укладення) угод, предметом яких є 

виконання проектно-конструкторських робiт (послуг). 

2. Гранична сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати 

гривневий еквiвалент 3   000   000 (три мiльйони) доларiв США 

вiдповiдно до офiцiйного обмiнного курсу гривнi до долара США, 

встановленому НБУ на момент вчинення таких правочинiв. 

3. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на укладення 

вiд iменi Товариства значних правочинiв (за винятком угод на виконання 

проектно-конструкторських робiт (послуг)) з правом пiдпису договорiв / 

додаткових угод / i будь - яких iнших документiв, необхiдних для 



укладення цих угод. 

4. Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка 

виконує його обов'язки або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена з 

Наглядовою радою) на укладення вiд iменi Товариства угод на виконання 

проектно-конструкторських робiт (послуг) з правом пiдпису договорiв / 

додаткових угод / i будь-яких iнших документiв, необхiдних для укладення 

цих угод. 

5. Укладення кожної великої угоди вiдбувається обов'язково за 

попереднiм погодженням з Наглядовою радою, яке оформляється 

протоколом рiшення Наглядової Ради. 

 

Питання № 11 Порядку денного: 

Дострокове припинення повноважень усiх членiв Наглядової ради. 

Збори прийняли рiшення: 

  Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради, якi 

були обранi до складу Наглядової ради на Загальних зборах акцiонерiв 

25.04.2017 р. протокол № 28. 

  Членiв Наглядової ради Глотова В.Л., Iльїну I.Л., Майорова В.Ф., 

Сороку Т.Г. Яппарова Є.Х. вiдкликати. 

 

Питання № 12 Порядку денного: 

Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

Збори прийняли рiшення: 

У склад Наглядової ради обранi особи: 

1. Глотов Володимир Леонiдович 

2. Плякiн Вадим Вiкторович 

3. Сiрих Вадим Петрович  

4. Сорока Тетяна Георгiївна 

5. Шайтанов Михайло Володимирович 

 

Питання № 13 Порядку денного: 

Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, 

обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами 

Наглядової ради Товариства. 

Збори прийняли рiшення: 

Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається з членами 

Наглядової ради Товариства шляхом пiдписання членами Наглядової ради 

згод на приєднання до договору. 

Встановити розмiр винагороди членiв Наглядової ради вiдповiдно до 

укладених цивiльно - правових договорiв. 

Обрати особою, уповноваженою пiдписати цивiльно-правовий договiр вiд 

iменi Приватного акцiонерного товариства "СПКТБ "Запорiжгiдросталь" з 

членами Наглядової ради, Голову Правлiння Товариства Шубiна Валерiя 

Михайловича. 

 

Питання № 14 Порядку денного: 

Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Збори прийняли рiшення: 

  Достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, 

обраних на Загальних зборах акцiонерiв 25.04.2017 р. протокол №28. 



  Членiв Ревiзiйної комiсiї  Шок О.Ю., Кудiнову Н.Є., Онищенко В. 

I. вiдкликати. 

 

Питання № 15 Порядку денного: 

Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Збори прийняли рiшення: 

У склад Ревiзiйної комiсiї обранi особи: 

1. Кокiна Дар'я Миколаївна   

2. Онищенко Валентина Iванiвна   

3. Шок Оксана Юрiївна    

 

Питання № 16  Порядку денного: 

Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 

особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної 

комiсiї. 

Збори прийняли рiшення: 

Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається з членами 

Ревiзiйної комiсiї Товариства шляхом пiдписання членами Ревiзiйної 

комiсiї згод на приєднання до договору. 

Встановити розмiр винагороди членам Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до 

укладених цивiльно - правових договорiв. 

Обрати особою, уповноваженою пiдписати цивiльно-правовий договiр вiд 

iменi Приватного акцiонерного Товариства "СПКТБ "Запорiжгiдросталь" з 

членами Ревiзiйної комiсiї, Голову Правлiння Товариства Шубiна Валерiя 

Михайловича. 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 



Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

бюлетенями для голосування 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

у звiтному роцi позачерговi збори не проводилися 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

д/н 

Інше (зазначити) д/н 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: д/н 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: д/н 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 1 



членів наглядової ради - представників акціонерів 5 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) комiтети не створювалися 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: iнформацiя вiдсутня у зв'язку з 

вiдсутнiстю комiтетiв 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: засiдання 

не проводилися у зв'язку з вiдсутнiстю комiтетiв 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Шайтанов Михайло 

Володимирович 

Голова наглядової ради  X 

Опис:  

Глотов Володимир 

Леонiдович 

член Наглядової ради  X 

Опис:  

Плякiн Вадим Вiкторович член Наглядової ради  X 

Опис:  

Сiрих Вадим Петрович член Наглядової ради  X 

Опис:  

Сорока Тетяна Георгiївна член Наглядової ради  X 

Опис: Персональний склад, дiючої на кiнець звiтного перiоду. 

наглядової ради обрано на чергових загальних зборах акцiонерiв 

25.04.2018р. термiном на 3 роки. Голову наглядової ради  було 

обрано на засiданнi наглядової ради 26.02.2019 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 



правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Дата засiдання 12.03.2018 

Загальний опис прийнятих рiшень: Провести рiчнi загальнi збори акцiонерiв АТ "СПКТБ 

"Запорiжгiдросталь" за результатами роботи Товариства у 2017роцi.  

Затвердити текст повiдомлення акцiонерiв про проведення рiчних загальнi збори акцiонерiв АТ 

"СПКТБ "Запорiжгiдросталь" за результатами роботи Товариства у 2017роцi. 

Дата засiдання  10.04.2018 

Загальний опис прийнятих рiшень: Затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв 

25.04.2018; затвердження форми та тексту бюлетней для голосування на рiчних загальних 

зборах акцiонерiв 25.04.2018 р. 

 

 

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Вiдповiдно до  п. 10.5.2-10.5.4 чинної 

редакцiї Статуту Товариства  Правлiння 

складається з 3 членiв, якi обираються 

Наглядовою радою Товариства строком на 3 

роки.  

До складу Правлiння обрано ( Протокол № 13 

вiд  19 .12 2016р. Засiдання наглядової ради) : 

1. Голова Правлiння -  Шубiн Валерiй 

Правлiння є виконавчим органом Товариства, 

який здiйснює керiвництво його поточною 

дiяльнiстю. За звiтний перiод змiни складу 

Правлiння не вiдбувалося. 

Правлiння дiє вiд iменi Товариства у порядку, 

визначеному законодавством України, цим 

Статутом, Положенням "Про Правлiння" та 

iншими внутрiшнiми нормативними актами 



Михайлович; 

2. Заступник Голови Правлiння   - Бабiч 

Анатолiй Борисович; 

3. Член Правлiння  Риженкова Iрина 

Олександрiвна. 

 

Товариства. 

Правлiння складається з 3 членiв, якi 

обираються Наглядовою радою Товариства 

строком на 3 роки. До компетенцiї Правлiння 

вiдносяться усi питання поточної дiяльностi 

Товариства окрiм тих, що згiдно 

законодавства України, цього статуту 

вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв чи 

Наглядової ради Товариства. 

Члени Правлiння очолюють основнi напрямки 

дiяльностi Товариства i одночасно є 

керiвниками цих напрямкiв. 

Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i 

Наглядовiй радi та органiзує виконання їх 

рiшень. 

Правлiння здiйснює пiдготовку до проведення 

та забезпечує проведення Загальних зборiв, 

забезпечує та сприяє дiяльностi Наглядової 

ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Керує роботою Правлiння Голова Правлiння. 

Згiдно Статуту Голова Правлiння виконує 

функцiї, покладенi на нього як на керiвника 

пiдприємства: керує поточними справами 

емiтента; скликає засiдання Правлiння; 

головує на засiданнях Правлiння; органiзує 

пiдготовку питань до розгляду та ведення 

протоколу на засiданнях Правлiння; 

затверджує штатний розклад Товариства, 

приймає на роботу та звiльнює працiвникiв; 

представляє Правлiння у взаємовiдносинах з 

iншими органами управлiння та контролю 

емiтента; забезпечує виконання рiшень 

Загальних зборiв, Наглядової ради, 

Правлiння, норм чинного законодавства, 

Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв 

Товариства; органiзує виконання планiв 

дiяльностi Товариства, виконання 

Товариством зобов'язань перед державою i 

контрагентами за господарськими 

договорами, вимог по охоронi працi та 

технiки безпеки, вимог щодо охорони 

навколишнього природного середовища; 

органiзує збереження майна Товариства i його 

належне використання; органiзує ведення в 

Товариствi бухгалтерського облiку; розробляє 

умови колективної угоди; виконує iншi 

повноваження, покладенi на нього як на 

керiвника пiдприємства чинним 

законодавством, Загальними зборами та 

Наглядовою радою Товариства. Голова 

Правлiння у процесi виконання своїх функцiй 



має право без довiреностi виконувати дiї вiд 

iменi Товариства. 

Заступник Голови Правлiння надає допомогу 

Головi Правлiння в органiзацiї роботи 

Правлiння та виконує його функцiї у разi його 

вiдсутностi. При виконаннi функцiй Голови 

Правлiння заступник має право без 

довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд 

iменi Товариства в межах компетенцiї, 

визначеної Статутом. Заступник голови 

Правлiння, виконує функцiї головного 

iнженера. Через керiвникiв пiдроздiлiв 

Товариства: органiзовує наради пiд своїм 

головуванням для вирiшення поточних 

технiчних питань дiяльностi Товариства; бере 

участь в забезпеченнi виконання рiшень 

Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради 

Товариства; контролює облiк наявностi 

технiчних засобiв Товариства, зокрема 

комп'ютерної технiки; здiйснює iнформацiйне 

забезпечення керiвництва Товариства, про хiд 

виконання проектних робiт, загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацiй, наслiдки 

яких впливають на роботу Товариства; 

органiзовує i контролює дiяльнiсть по 

технiчному обслуговуванню, експлуатацiї i 

ремонту комп'ютерної технiки, засобiв 

енергозабезпечення вiдповiдно з правилами, 

що дiють, нормами i стандартами; координує 

роботи по впровадженню рацiоналiзаторських 

пропозицiй; органiзовує роботу технiчної 

ради Товариства; забезпечує розробку правил 

i нормативних документiв по розробцi 

проектно-конструкторської документацiї; 

органiзовує роботи по впровадженню нових i 

перспективних технологiй; управляє 

розробкою i реалiзацiєю заходiв направлених 

на пiдвищення якостi проектної продукцiї, 

впровадження системи управлiння якiстю, 

стандартiв i нормативiв, показникiв, якi 

регламентують якiсть продукцiї; забезпечує 

функцiонування системи управлiння якiстю 

необхiдними матерiально-технiчними 

ресурсами, визначає вiдповiдальнiсть, 

повноваження i взаємодiю персоналу i 

проводить перiодичний аналiз ефективностi 

системи управлiння якiстю в масштабах 

Товариства; забезпечує участь в розробцi i 

здiйсненнi заходiв, направлених на 

технологiчний захист iнформацiї, вiдповiдно з 

нормами, що дiють, органiзовує технiчне 



навчання з питаннях захисту iнформацiї; 

координує роботу по експлуатацiї локальної 

мережi; органiзовує здiйснення заходiв щодо 

забезпечення безпеки виробничого процесу, 

устаткування, а також людей в процесi 

роботи; забезпечує участь Товариства в 

сумiсних цiльових програмах по сертифiкацiї, 

лiцензуванню, пiдвищенню квалiфiкацiї 

кадрiв, технiцi безпеки, розвитку нормативної 

i виробничої баз Товариства.  

Член Правлiння бере участь у прийняттi 

рiшень з питань, вiднесених до компетенцiї 

Правлiння, у виконаннi рiшень Правлiння, 

Наглядової ради, Загальних зборiв стосовно 

питань поточної дiяльностi Товариства. Член 

Правлiння постiйно виконує функцiї 

головного бухгалтера та забезпечує: 

- органiзацiю бухгалтерського облiку на 

пiдприємствi i контроль за рацiональним, 

економним використанням всiх видiв 

ресурсiв, збереженням власностi. 

- складання бухгалтерської звiтностi на основi 

даних бухгалтерського облiку, первинних 

документiв, представлення її спiльно з 

Головою правлiння в установленому порядку 

i термiни на розгляд власникам Товариства, а 

також вiдповiдним органам. 

- функцiонування рацiональної системи 

документообiгу, застосування прогресивних 

форм i методiв ведення бухгалтерського 

облiку на базi сучасної обчислювальної 

технiки, що дозволяють здiйснювати строгий 

контроль за рацiональним i економним 

використанням матерiальних, трудових i 

фiнансових ресурсiв. 

- контроль за дотриманням встановлених 

правил оформлення, приймання i видачi 

товарно-матерiальних цiнностей. 

- повний облiк грошових коштiв, 

товарно-матерiальних цiнностей i основних 

засобiв, а також своєчасне вiдображення в 

бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних 

з їх рухом. 

- достовiрний облiк витрат виробництва, 

реалiзацiї продукцiї, робiт i послуг 

Товариства. 

- контроль за правильнiстю витрачання фонду 

заробiтної плати, сурове дотримання штатної, 

фiнансової i касової дисциплiни. 

- поточний облiк результатiв 

господарсько-фiнансової дiяльностi 



Товариства вiдповiдно до встановлених 

правил. 

- пiдготовку пропозицiй про розмiр 

додаткової заробiтної плати залежно вiд 

фiнансових результатiв Товариства.  

- правильне нарахування i своєчасне 

перерахування платежiв до державного 

бюджету, внескiв на державне соцiальне 

страхування, погашення у встановленi 

термiни заборгованостi банкам по позиках. 

- контроль за дотриманням встановлених 

правил проведення iнвентаризацiй грошових 

коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, 

основних фондiв, розрахункiв i платiжних 

зобов'язань. 

- контроль за стягненням у встановленi 

термiни дебiторською i погашення 

кредиторської заборгованостi, дотримання 

платiжної дисциплiни. 

- контроль за законнiстю списання з 

бухгалтерських балансiв недостач, 

дебiторської заборгованостi i iнших витрат. 

- оформлення матерiалiв по недостачах та 

розкраданнях грошових коштiв i 

товарно-матерiальних цiнностей та контроль 

за передачею, в належних випадках, цих 

матерiалiв в судовi i слiдчi органи. 

- збереження бухгалтерських документiв, 

оформлення та передачу їх в установленому 

порядку в архiв.  

Засiдання правлiння проводяться у разi 

потреби для вирiшення поточних питань 

дiяльностi Товариства. 

 

 

 

Опис Обранi члени Правлiння виконують свої 

обов'язки з моменту обрання до закiнчення 

термiну повноважень (на протязi 3 рокiв з 

моменту обрання). Пiсля закiнчення 

трирiчного термiну, повноваження членiв 

Правлiння дiйснi до обрання Наглядовою 

радою наступного складу Правлiння або до 

припинення повноважень у випадках, 

передбачених  законом, цим Статутом, а 

також контрактом, укладеним  з головою та 

/або членом  правлiння товариства. 

Як правило, члени Правлiння очолюють 

основнi напрямки дiяльностi Товариства i 

одночасно є керiвниками цих напрямкiв 

(керiвники основних напрямкiв дiяльностi 



Товариства або керiвники основних 

структурних пiдроздiлiв Товариства не 

обов'язково повиннi бути членами 

Правлiння). 

Голова або члени Правлiння можуть бути 

достроково вiдкликанi Наглядовою радою 

Товариства незалежно вiд причин такого 

вiдкликання. 

Пiдставою для припинення повноважень 

Голови та членiв Правлiння є рiшення 

Наглядової ради. 

Членом Правлiння Товариства може бути 

будь-яка фiзична особа, яка має повну 

дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи 

Ревiзiйної комiсiї Товариства.  

У разi вiдсторонення Голови Правлiння або 

особи, яка виконує його повноваження, вiд 

здiйснення повноважень Наглядова рада 

зобов'язана протягом 10 днiв з дати ухвалення 

вiдповiдного рiшення оголосити про 

скликання загальних зборiв товариства, до 

порядку денного яких повинно бути 

включено питання про переобрання голови 

виконавчого органу товариства. 

У засiданнях Правлiння з правом дорадчого 

голосу можуть брати участь: Голова та члени 

Наглядової ради; Голова та члени Ревiзiйної 

комiсiї; iншi особи за запрошенням Голови 

та/або члена Наглядової ради та/або 

Ревiзiйної комiсiї. 

У звiтному перiодi Правлiння проводило 

засiдання з питань затвердження штатного 

розкладу, затвердження положень 

колективного договору, з питань надання 

матерiальної допомоги працiвникам та 

ветеранам Товариства, з питань надання 

поворотньої безвiдсоткової позики 

робiтникам Товариства на вирiшення 

побутових питань, з питань вiдчудження 

активiв, з питань затвердження результатiв 

фiнансово-господарської дiяльностi, з питань 

надання благодiйної допомоги 

неприбутковим органiзацiям. Всi рiшення на 

засiданнях Правлiння були прийнятi 

одноголосно. 

У звiтному роцi Правлiння звiтувало про 

результати фiнансово-господарської 

дiяльностi за 2017 рiк на загальних рiчних 

зборах акцiонерiв, що вiдбулися 25.04.2018. 

Збори звiт затвердили та визнали роботу 

Правлiння такою, що вiдповiдає основним 



напрямкам дiяльностi Товариства. 

 

 

Примітки 
  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 



Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так так ні ні 

 

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 Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 



регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так ні так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні ні так ні ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні ні так ні так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так ні так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі X  

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 



З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ТРЕСТ ГIДРОМОНТАЖ" 

102773931881 60,0001 

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ПРОЕКТГIДРОМЕХ" 

35972698 30,0165 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

879 040 70 408 власники не уклали з обраною 

емiтентом депозитарною установою 

договору про обслуговування 

рахунка в цiнних паперах вiд 

власного iменi та не здiйснили 

переказ належних їм прав на цiннi 

папери на свiй рахунок у цiнних 

паперах, вiдкритий в iншiй 

12.10.14 



депозитарнiй установi. Тому 

вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та 

перехiдних положень Закону 

України "Про депозитарну систему 

України" та Листа Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку №08/03/18049/НК 

вiд 30.09.2014 року, 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Посадовi особи органiв акцiонерного Товариства - фiзичнi особи - Голова та члени Наглядової 

ради, Правлiння, ревiзiйної комiсiї.. (п. 10.2.1 чинної редакцiї Статуту Товариства). 

 

Згiдно з п. 10.3.4 Статуту Товариства до виключної компетенцiї Загальних зборiв вiдноситься 

питання обрання членiв Наглядової ради. 

Згiдно з п. 10.4.1 -  Статуту Товариства Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних 

осiб, якi мають повну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб .Обрання членiв Наглядової 

ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 

Згiдно з п. 10.3.4 Статуту Товариства до виключної компетенцiї Загальних зборiв вiдноситься 

питання прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 

Згiдно з п. 10.4.27 - 10.4.29  Статуту Товариства Загальнi збори акцiонерного товариства 

можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та 

одночасне обрання нових членiв 

Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки 

стосовно всiх членiв Наглядової ради. З припиненням повноважень члена Наглядової ради 

одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. 

Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 

" за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi;  

" в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;  

" в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;  

" в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим. 

 

Згiдно з п. 10.5.2 Статуту Товариства Правлiння складається з 3 членiв, якi обираються 

Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Обранi члени Правлiння виконують свої 

обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (на протязi 3 рокiв з моменту 

обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до 

обрання Наглядовою радою наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у 

випадках, передбачених  законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним  з головою та 

/або членом  правлiння товариства. 

Вiдповiдно до п. 10.4.8. Статуту Товариства  до виключної компетенцiї Наглядової ради 

належить: обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;  

Вiдповiдно до п. 10.5.2. Статуту Товариства  Голова або члени Правлiння можуть бути 

достроково вiдкликанi Наглядовою радою Товариства незалежно вiд причин такого вiдкликання. 

Пiдставою для припинення повноважень Голови та членiв Правлiння є рiшення Наглядової 

ради. 

 

Згiдно з п. 10.6.1 Статуту Товариства Ревiзiйна комiсiя складається з 3 членiв, якi обираються 



Загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування строком на 3 роки з числа 

фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть.  

Обранi члени Ревiзiйної комiсiї виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних 

зборах акцiонерiв до закiнчення термiну повноважень (на протязi 3 рокiв з моменту обрання). 

Пiсля закiнчення трирiчного термiну повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання 

Загальними зборами акцiонерiв наступного складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення 

повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. 

Згiдно з п. 10.3.7 Статуту Товариства      До виключної компетенцiї Загальних зборiв 

Товариства вiдноситься питання обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення 

про дострокове припинення їх повноважень;  

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
НАГЛЯДОВА РАДА: 

Згiдно з п. 10.4.8. Статуту Товариства до компетенцiї Наглядової ради належать вирiшення 

питань, передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на 

вирiшення Наглядової Ради загальними зборами. 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  

2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення 

та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

Загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв  

вiдповiдно до Статуту та у випадках встановлених Законом "Про акцiонернi товариства" 

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на 

суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiї, цiнних паперiв;  

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених ЗУ "Про акцiонернi 

Товариства";  

8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;  

9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення 

розмiру їх винагороди; 

10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд 

виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 

Голови Правлiння;  

11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;  

12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ "Про акцiонернi 

Товариства";  

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  

14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, Статутом та ЗУ "Про 

акцiонернi Товариства"; 

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення Загальних зборiв вiдповiдно цього Статуту та ЗУ "Про акцiонернi Товариства", 

мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту та ЗУ "Про акцiонернi 

Товариства"; 

16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  



17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону "Про 

акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворенню Товариства: 

18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття 

ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 

акцiй; 

20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;      

21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв 

Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься 

з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог 

законодавства. 

Вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства питання не можуть бути 

переданi до компетенцiї Правлiння Товариства. 

Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих 

функцiй, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на 

Наглядову раду згiдно цього пункту. 

Вiдкликання покладених на Наглядову раду функцiй Загальних зборiв здiйснюється за рiшенням 

Загальних зборiв. Вiдкликання функцiй Загальних зборiв, якi покладенi на Наглядову раду 

згiдно цього пункту, здiйснюється шляхом прийняття Загальними зборами вiдповiдних змiн та 

доповнень до цього Статуту. 

Згiдно з п. 10.4.23. Статуту Товариства Голова Наглядової ради: 

" керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами; 

" скликає засiдання Наглядової ради; 

" головує на засiданнях Наглядової ради; 

" органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради; 

" органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради; 

" пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi 

(прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою 

рiшення; 

" пiдписує трудовий контракт з Головою Правлiння; 

" забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; 

" представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та 

контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; 

" здiйснює iншi повноваження , передбаченi цим Статутом та Положенням "Про Наглядову 

раду". 

 

ПРАВЛIННЯ 

Згiдно з п. 10.5.7-10.5.9. Статуту Товариства Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на 

нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним 

трудового договору (контракту), у тому числi: 

" керує поточними справами Товариства; 

" скликає засiдання Правлiння; 

" головує на засiданнях Правлiння; 

" органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння; 

" органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння; 

" затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; 



" представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю 

Товариства; 

" забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм 

чинного законодавства, цього Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; 

" органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань 

перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та 

технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; 

" органiзує збереження майна Товариства i його належне використання; 

" органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; 

" розробляє умови колективної угоди; 

" виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним 

законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства. 

Голова Правлiння у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї 

вiд iменi Товариства, у тому числi: 

" представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, 

державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в 

iнших судових установах; 

" укладати цивiльно-правовi угоди, у тому числi кредитнi та зовнiшньоекономiчнi, з 

урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми 

нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; 

" розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених 

законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства; 

" видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства; 

" вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства; 

" пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи; 

" видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiма 

працiвниками Товариства; 

" здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або 

Правлiння. 

Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї: 

" здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; 

" виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi 

делегували Загальнi збори Товариства; 

" здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, 

Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння"; 

" планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; 

" готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; 

" виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх 

пiдприємств; 

" дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi 

створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми 

виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; 

" приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на 

затвердження Наглядовiй радi; 

" приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних 

капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що 

належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на 

затвердження Наглядовiй радi; 

" проводить розробку проекту емiсiї цiнних паперiв; 

" органiзовує випуск i розмiщення цiнних паперiв Товариства; 

" надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; 



" приймає рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, 

грошовими коштами, отримання кредитiв з урахуванням вимог п.5.2 цього Статуту; 

" розробляє поточнi фiнансовi звiти; 

" органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi 

Товариства; 

" органiзовує збут продукцiї; 

" органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення 

грошово-розрахункових операцiй; 

" органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; 

" органiзовує облiк кадрiв; 

" органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; 

" органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; 

" органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; 

" органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; 

" взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї 

Товариства; 

" контролює стан примiщень, споруд, обладнання; 

" контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; 

" делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць 

Товариства. 

 

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ 

 

Згiдно з п. 10.6.4-10.6.5. Статуту Товариства  Голова Ревiзiйної комiсiї: 

" керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами; 

" скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї; 

" головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; 

" органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; 

" органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 

" пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi 

(прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю 

рiшення; 

" забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї 

Ревiзiйної комiсiї; 

" представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння 

Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; 

" виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства або 

необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. 

Ревiзiйна комiсiя в межах своєї компетенцiї розглядає: 

" фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх 

пiдприємств; 

" дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i 

його планiв; 

" дотримання дiючого законодавства України; 

" виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi 

зроблених розрахункiв; 

" здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, 

трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв; 

" правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i 

законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства; 

" своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, 



постачальниками, пiдрядчиками тощо; 

" використання коштiв резервного фонду i прибутку; 

" виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми 

ревiзiями; 

" ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства; 

" матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також 

розслiдування i затверджує їхнi висновки. 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Звiт ТОВ "Аудиторська компанiя "Дiвайс-груп" (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi - №3616), складений на пiдставi договору № 7/АВ вiд 11 

березня 2019 року та  мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої 

впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння 

Приватного акцiонерного товариства "Спецiальне проектне та конструкторсько- технологiчне 

бюро "Запорiжгiдросталь" (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2018року, й включає:  

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

Замовника;  

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника; 

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах Замовника;  

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника;  

- опис повноважень посадових осiб Замовника. 

 

Думка аудитора 

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Спецiальне проектне та 

конструкторсько- технологiчне бюро "Запорiжгiдросталь", що включає опис основних 

характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо 

або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження 

прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв)на загальних зборах, опис порядку 

призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, 

що додається, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 

статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 

роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння 

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається 

до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог 

пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими 

змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).  

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає наступне: 

1.1.) Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 

1.2) Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, 

об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. 

1.3) Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не 

застосовується.  



2) Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.  

3) Iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих 

на зборах рiшень;  

4) Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) 

Замовника, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис 

прийнятих на них рiшень. 

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу 

iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем 

впевненостi щодо такої iнформацiї. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi 

нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери 

та фондовий ринок" є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при 

цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю 

Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання 

завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве 

викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве 

викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили 

таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

АТ "Трест Гiдромонтаж" 7734047608 12342, Россiйська 

Федервцiя, м. 

Москва, 

Карамишевська 

набережна, б. 37 

527 425 60,000113 527 425 0 

ТОВ "Проектгiдромех" 35672698 69041, Запорізька 

обл., м. Запорiжжя, 

бульвар Вiнтера, б.26 

263 857 30,016495 263 857 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 791 282 90,016608 791 282 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

простi iменнi акцiї 879 040 219 760,00  Акцiонери Товариства мають право:  

брати участь в управлiннi справами Товариства (через 

участь та голосування на Загальних зборах особисто 

або через своїх уповноважених представникiв); 

 обирати та бути обраними до органiв управлiння 

Товариством;  

вимагати (при володiннi бiльш як 10% акцiй 

Товариства) скликання позачергових Загальних зборiв 

чи перевiрки зовнiшнiм аудитором 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  

брати участь у розподiлi прибутку Товариства та 

одержувати його частку (дивiденди) у порядку, 

визначеному законодавством України та внутрiшнiми 

документами Товариства;  

отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, якщо така iнформацiя не носить характеру 

iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної або 

таємно);  

користуватися переважним правом на придбання 

додатково випущених Товариством акцiй;  

отримати при лiквiдацiї Товариства частку грошових 

коштiв, отриманих вiд продажу його майна, що 

залишилися пiсля розрахункiв по оплатi працi 

працiвникiв, розрахункiв з бюджетом та кредиторами, 

пропорцiйно до частки кожного акцiонера у 

статутному фондi Товариства. 

 Акцiонери Товариства зобов'язанi: 

 - дотримуватися норм статуту Товариства та 

внутрiшнiх нормативних документiв Товариства; 

 - виконувати рiшення Загальних зборiв та iнших 

органiв управлiння Товариства, виданi в межах 

наданих їм повноважень; - 

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; 

-оплатити повну номiнальну вартiсть акцiй у розмiрi, 

порядку, коштами (засобами) та  в термiни, 

передбаченi Статутом i рiшеннями загальних зборiв;  

вiдсутнi 



- не розголошувати iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, що складає комерцiйну таємницю та 

носить конфiденцiйний характер;  

 

Примітки: 

На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялись та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не 

здiйснювало. Акцiя є об'єктом приватної власностi. Акцiонери Товариства вправi розпоряджатись своїми акцiями в порядку, встановленому чинним законодавством 

України та Статутом. Порядок обiгу акцiй визначається законодавством.  





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.04.10 12/08/1/10 Запорiзьке 

територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондовому 

ринку 

UA4000070361 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 879 040 219 760 100 

Опис 

За звiтний перiод кiлькiсть випущених акцiй не змiнювалася.  

Несплаченої частки статутного капiталу немає.  

Протягом 2018 року торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалася.  

Додаткова емiсiя не проводилась. Цiннi папери до лiстингу не включенi. 

 

 



9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

19.04.10 Запорiзьке 

територiальне 

управлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондовому ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000070361 Статут Товариства Акцiонер - власник простих акцiй 

Товариства має переважне право 

придбавати розмiщуванi Товариством 

простi акцiї у процесi приватного 

розмiщення акцiй пропорцiйно частцi 

належних йому простих акцiй у 

загальнiй кiлькостi простих акцiй. 

Порядок реалiзацiї акцiонером свого 

переважного права придбавати 

розмiщуванi Товариством простi акцiї 

визначається цим Статутом та 

чинним законодавством України. 

 

30 днiв до початку 

розмiщення акцiй 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

19.04.10 12/08/1/10 UA4000070361 879 040 219 760 819 999 0 0 

Опис: 

Згiдно реєстру акцiонерiв загальна кiлькiсть акцiй 879040 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй - 819999 шт.  Обмеження права голосу за голосуючими акцiями вiдсутнi. 

Голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження прав передано iншiй особi - вiдсутнi. 

Решта акцiй  у кiлькостi 59041 штук мають обмеження на право голосування на загальних зборах акцiонерiв. Цi акцiї належить акцiонерам, якi порушили  вимоги абзацу 1, 



п.10 Роздiлу VI  "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону "Про депозитарну систему України" №5178- VI вiд 06.07.2012, а саме протягом одного року з моменту  

вступу в дiю даного Закону  не  уклали з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi.  

Згiдно абзацу 2, п.10 Роздiлу VI  "Прикiнцевi та перехiднi положення" даного Закону, акцiї таких акцiонерiв не враховуються при визначенi кворуму та при голосуваннi в 

органах емiтента. Обмеження встановлено депозитарною установою 12.10.2014 року.  

Скасування таких обмежень здiйснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня пiсля укладення власником цiнних паперiв з депозитарною установою 

договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах. 

 

 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 5 790,3 5 451,46 0 0 5 790,3 5 451,46 

  будівлі та споруди 4 323,45 4 160,88 0 0 4 323,45 4 160,88 

  машини та обладнання 930,83 824,41 0 0 930,83 824,41 

  транспортні засоби 487,76 430,57 0 0 487,76 430,57 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 48,26 35,6 0 0 48,26 35,6 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 5 790,3 5 451,46 0 0 5 790,3 5 451,46 

Опис 

АТ "СПКТБ "Запорiжгiдросталь" розташоване в м. Запорiжжi на 

земельнiй дiлянцi з кадастровим номером 2310100000:04:025:0418 та 

2310100000:04:025:0022, яка належить Товариству на правах 

постiйного користування згiдно Державного акту № 2406 вiд 09.12.1998 

р виданого Запорiзькою мiською радою. 

На земельнiй дiлянцi розташованi адмiнiстративна будiвля та гаражi 

для службового автотранспорту, якi належать емiтенту на правах 

власностi згiдно Наказу №834 вiд 29.07.1998 р. Регiонального 

вiддiлення Фонду державного майна по Запорiзькiй областi та внесенi 

до Державного реєстру речового права на нерухоме майно 

(реєстрацiйний номер 87237525101). 

Адмiнiстративна будiвля загальною площею 2880 кв м 

використовується для здiйснення основної дiяльностi - надання 

iнжинiрингових послуг з розробки конструкторської документацiї 

(КВЕД 71.12).  

Базою оцiнки для визначення вартостi основних засобiв є первiсна 

iсторична вартiсть. 

На кiнець 2018 р., первiсна вартiсть адмiнiстративної будiвлi складає 

2450,6 тис грн., залишкова вартiсть 1956,73 тис грн., ступiнь зносу - 

20,15%. 

Частина вiльних примiщень в адмiнiстративнiй будiвлi надається в 

оперативну оренду для офiсiв юридичним особам та приватним 

пiдприємцям. Площа примiщень, якi щомiсячно були наданi в оренду в 

2018 роцi складає - 377,3 кв.м. або 13,1% вiд загальної площi 

адмiнiстративної будiвлi. Рiчний чистий дохiд вiд оренди активiв склав 

313,5 тис грн., що складає 1,06% вiд загальної суми операцiйних 

доходiв, отриманих у 2018 роцi.  

Примiщення, переданi в оренду, є невiд'ємною частиною основного 

засобу в цiлому та не можуть бути самостiйно проданi. У зв'язку з цим  

на пiдставi п.6 П(с)БО № 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть", об'єкти 

переданi в оренду не визнавалися iнвестицiйною нерухомiстю. 



Адмiнiстративний корпус знаходиться на автономному опаленнi. 

Опалення здiйснюється за допомогою автономної дахової котельнi. 

Примiщення котельнi встановлено в 2010р., має первiсну вартiсть 56,1 

тис грн, на кiнець року має залишкову вартiсть - 11,2 тис грн. та ступiнь 

зносу 80%. Обладнання котельнi має первiсну вартiсть - 203,0 тис.грн., 

залишкову вартiсть - 40,6 тис грн, ступiнь зносу - 80% 

Для функцiонування лiтньої бази вiдпочинку(КВЕД 55.20), емiтент 

орендує земельну дiлянку, площею 1,5 га, розташовану вул. Коса 

Федотова,121, пгт Кирилiвка, Якимiвського району, Запорiзької обл. на 

пiдставi Договору оренди укладеного з Кирилiвською селищною 

радою, зареєстрованого 07.11.2005р за № 040526400235. Строк дiї 

договору-50 рокiв.  

На територiї бази вiдпочинку розташованi споруди, первiсна вартiсть 

яких на початок 2018 року складала 3142,6 тис грн., на кiнець року - 

3181,2тис грн. Залишкова вартiсть на кiнець 2018 року споруд на базi 

вiдпочинку - 2131,4 тис грн., ступiнь зносу 34,00%. 

В складi основних засобiв емiтент має машини та обладнання, 

iнструменти, прилади, iнвентар, транспортнi засоби, малоцiннi 

необоротнi матерiальнi активи та бiблiотечнi фонди. 

Машини та обладнання включають в себе комп'ютери, технiку для 

тиражування, офiсне обладнання, на початок 2018 р мали первiсну 

вартiсть 2044,77 тис грн, на протязi року введено в дiю основних 

засобiв на загальну суму 25,75 тис грн., модернiзовано комп'ютерної 

технiки на 17,9 тис.грн. Залишкова вартiсть на кiнець року - 550,4 тис 

грн., ступiнь зносу 75,3%. 

Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi) мали на початок року 

первiсну вартiсть 423,5 тис грн. В 2018 роцi введено в дiю ОЗ на 

загальну суму 117,0 тис.грн. Первiсна вартiсть на кiнець року - 528,68 

тис грн, залишкова вартiсть на кiнець року - 273,9 тис грн., ступiнь 

зносу 48%.  

На балансi емiтента знаходяться транспортнi засоби, якi 

використовуються для потреб виробництва. Первiсна вартiсть 

транспортних засобiв на початок звiтного перiоду складає - 776,0 тис. 

грн., на кiнець звiтного перiоду - 759,25 тис.грн - що складає 6,5% вiд 

первiсної вартостi всiх основних засобiв.  

За звiтний перiод вибув з балансу пiдприємства транспортний засiб - 

пасажирський автобус (ПАЗ) 1992 року випуску. Ступiнь зносу 

вибулого об'єкту складав 100%. Подальше утримання на балансi 

пiдприємства було не доцiльне, тому було прийняте рiшення про 

продаж даного об'єкту за договiрною цiною 10,0 тис.грн. Ступiнь зносу 

транспортних засобiв становить 43,29%. 

На пiдприємствi iснує група малоцiнних необоротних матерiальних 

активiв. До цiєї групи вiдносяться основнi засоби вартiстю до 6,0 тис 

грн та термiном використання бiльше одного року. Загальна первiсна 

вартiсть МНМА на початок року - 1477,8 тис.грн., за звiтний перiод 

введено в експлуатацiю МНМА на загальну суму 106,6 тис грн  

За звiтний перiод введено в дiю основних засобiв на загальну суму 

263,69 тис.грн. Коефiцiєнт оновлення дорiвнює 0,02, за звiтний перiод 

основнi засоби оновленнi на 2%. 

На облiку є повнiстю зношенi основнi засоби загальною первiсною 

вартiстю 2337,0 тис. грн., якi продовжують використовуватися в 

господарськiй дiяльностi. 

За 2018р. нарахована амортизацiя основних засобiв - 620,5 тис.грн. 

 Метод нарахування амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний. 

Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв та бiблiотечних фондiв 



нараховується у розмiрi 100% первiсної вартостi у першому мiсяцi 

передачi у використання. 

Товариство не має обмежень на використання основних засобiв, 

основних засобiв взятих в фiнансовий лiзинг, основних засобiв в 

заставi, а також зобов'язань, пов'язаних з придбанням основних засобiв. 

Всi основнi засоби вiдповiдають критерiям визнання. Коефiцiєнт зносу 

основних засобiв у середньому по пiдприємству складає 0,53, на дату 

балансу основнi засоби зношенi в середньому на 53%.Ступiнь 

використання на протязi року не розраховувався. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

13 144 12 952 

Статутний капітал (тис.грн) 220 220 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

220 220 

Опис Визначення вартостi чистих активiв проведено на пiдставi "Методичних реко-мендацiй 

щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", що схваленi Рiшенням 

ДКЦПФР України вiд 17.11.2004 року №485. 

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: 

Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- 

Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i 

платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(13 144 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного 

капiталу (220.000 тис.грн.) 

На дату балансу статутний капiтал в сумi чистих активiв складає 1,672%.  

Чистi активи вiдповiдають вимогам чинного законодавства, а саме п.3 ст. 155 Цивiльного 

кодексу України №435-IV вiд 16.01.2003 року. 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 
X 0 X X 



видом): 

Податкові зобов'язання X 706,5 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 19 206,4 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 19 912,9 X X 

Опис визнання, облiк та оцiнка зобов'язань ведеться вiдповiдно до 

П(С)БО 11"Зобов'язання". 

Довгостроковi забезпечення - це створений резерв на витрати 

персоналу (резерв на оплату вiдпусток). За звiтний перiод було 

створено резерв на суму - 2023,6 тис.грн, та використано на 

оплату вiдпусток персоналу - 1856,4 тис.грн 

Поточна кредиторська заборгованiсть: за товари, роботи, 

послуги - 5,1 тис. грн.; з оплати працi - 867,2 тис. грн.; за 

одержаними авансами - 15 550,5 тис.грн.; з учасниками - 2,0 

тис. грн.; iнша поточна заборгованiсть - 173,1 тис.грн. 

Поточнi зобов'язання перед бюджетом складає - 706,5 тис грн, 

у тому числi: ПДВ - 460,0 тис.грн.; податок на прибуток - 44,8 

тис.грн.; ПДФО - 180,2 тис.грн.; орендна плата за землю та 

земельний податок - 5,4 тис.грн.; вiйськовий збiр - 16,0 

тис.грн. Поточнi зобов'язання зi сплати єдиного соцiального 

внеску - 148,9 тис.грн 

 

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Запорізька обл., м. 

Київ, вул. Тропiнiна б. 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.13 

Міжміський код та телефон (044) 591 04 04 

Факс 044 591 04 04 

Вид діяльності  депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Емiтент користується послугами ПАТ 

"НДУ" передбачених договором № 

ОВ-325 вiд 18.10.2013 р про 

обслуговування операцiй по 

обслуговуванню випуску цiнних 

паперiв, прийом на зберiгання вiд 

емiтента глобального сертифiкату 

випуску цiнних паперiв емiтента, 

вiдкриття та ведення рахунку емiтента 

у цiнних паперах, виконання операцiй, 

надає консультацiйно-iнформацiйнi та 

iншi послуги, обумовленi договiрними 



вiдносинами.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

Приватбанк 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 

Місцезнаходження 49094, Україна, Запорізька обл., 

м.Днiпропетровськ, вул. Набережна 

Перемоги, б. 50 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя АЕ № 263148 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.13 

Міжміський код та телефон (056)716-33-64 

Факс (056)716-10-49 

Вид діяльності депозитарнi послуги Депозитарної 

установи 

Опис надання послуг обслуговування 

вiдкритих рахункiв у цiнних паперах 

згiдно договору №Е3-04/15 вiд 

24.06.2015р., а саме забезпечує 

депозитарний облiк простих iменних 

акцiй Товариства на вiдповiдних 

вiдкритих рахунках Власникiв, а також 

додаткових послуг та операцiй, що не 

суперечаать чинному законодавству 

України 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Дiвайс-групп" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33498239 

Місцезнаходження 01103, Україна, Запорізька обл., м.Київ, 

вул. Драгомирова, 10/10, оф.61 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3616 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.06.05 

Міжміський код та телефон (044) 200 02 57 

Факс  

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис згiдно договору №7/АВ вiд 11.03.2019 

року була проведена аудиторська 

перевiрка звiту керiвництва. Перевiрка 

охопила дiяльнiсть Товариства за 

перiод з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Українська пожежно-страхова 

компанiя" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 



Ідентифікаційний код юридичної особи 25969506 

Місцезнаходження 69095, Україна, Запорізька обл., м. 

Запорiжжя, вул. Гоголя, б.149 к. 1 оф 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя АЕ № 641976 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринуiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.12.10 

Міжміський код та телефон (061) 787 63 38 

Факс (061) 6351-62 

Вид діяльності послуги страхування 

Опис Товариство укладає договори 

обов'язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних 

засобiв, страхування вiд нещасних 

випадкiв пiд час вiдрядження 

працiвникiв Товариства, страхування 

професiйної вiдповiдальностi 

пiдприємства 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

суб'єкта малого підприємництва 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, 

число) 
2019.01.01 

Підприємство 

приватне акцiонерне товариство "Спецiальне 

проектне та конструкторсько-технологiчне 

бюро "Запорiжгiдросталь" 
за ЄДРПОУ 00130234 

Територія Запорізька область, Ленiнський р-н за КОАТУУ 2310136900 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах 
за КВЕД 71.12 

Середня кількість працівників, осіб: 117 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком 

Адреса, телефон: 69041, Запорізька обл., Запорiжжя, бульвар Вiнтера, будинок 26, (061) 239 38 20 (061) 

239 38 24 

 

1. Баланс 
на 31.12.18 p. 

Форма №1-м 

Код за ДКУД 1801006 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Незавершені капітальні інвестиції 1005 4937,7 4937,7 



Основні засоби 1010 5790,3 5451,5 

    первісна вартість 1011 11409 11658,9 

    знос 1012 (5618,7) (6207,4) 

Довгострокові біологічні активи  1020 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0 

Інші необоротні активи 1090 2615,4 438,8 

Усього за розділом I 1095 13343,4 10828 

II. Оборотні активи    

Запаси: 1100 117,4 77,9 

    у тому числі готова продукція 1103 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 2727,8 2150,5 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 62,9 1,2 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 62 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 13639,3 13207 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 12152 6674,6 

Витрати майбутніх періодів 1170 108,6 118,3 

Інші оборотні активи 1190 0 0,3 

Усього за розділом II 1195 28808 22229,8 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 42151,4 33057,8 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 219,8 219,8 

Додатковий капітал 1410 6349,4 6309,4 

Резервний капітал 1415 83,6 83,6 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6298,8 6532,1 

Неоплачений капітал 1425 (0) (0) 

Усього за розділом I 1495 12951,6 13144,9 

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування 

та забезпечення 
1595 2291,1 2458,5 

III. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими 

зобов'язаннями 
1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 2,4 5,1 

    розрахунками з бюджетом 1620 286,4 706,5 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 44,8 

    розрахунками зі страхування 1625 99,5 149,8 

    розрахунками з оплати праці 1630 629,4 867,2 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 25891 15725,8 

Усього за розділом III 1695 26908,7 17454,4 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Баланс 1900 42151,4 33057,8 

Примітки:  Згiдно норм Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 



996-XIV вiд 16 липня 1999 року починаючи з 2018 року емiтент вiдноситься до суб'єктiв малого 

пiдприємництва. Зi звiту за 2018 рiк Товариство перейшло на складання фiнансової звiтностi суб'єкта 

малого пiдприємництва вiдповiдно до П(с)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" 

Рядок 1011 Балансу включає в себе первiсну вартiсть основних засобiв та первiсну вартiсть 

нематерiальних активiв.  

Базою оцiнки для визнання балансової вартостi нематерiальних активiв є первiсна вартiсть. 

Емiтент при розробцi проектно-конструкторської документацiї використовує для роботи лiцензiйнi 

прогарами Мicrosoft Windows XP Proffession, Мicrosoft Office. Креслення виконуються комп'ютерною 

графiкою у програмi AutoCAD. Для проектування та розрахунку будiвельних споруд використовується 

програма "Лiра", "Гранд-смета". Для кiнематичного аналiзу, розрахунку на мiцнiсть та розрахунку 

власних частот конструкцiй конструктор -розраховувач використовує комплекс програм 

Cosmos/DesignStar. Кошторисна група для автоматизованого визначення вартостi будiвництва 

проектованих об'єктiв використовує програмний комплекс АВК "Автоматизований випуск на ПЕОМ 

Кошторисно - ресурсної документацiї". 

Фiнансово - бухгалтерська служба пiдприємства використовує у роботi програми бухгалтерського та 

фiнансового облiку, розробленi Науково-виробничим ТОВ "Екомiс" (м. Запорiжжя). 

В складi нематерiальних активiв облiковується НМА об'єкт - власний веб-сайт, первiсна вартiсть якого - 

це витрати на його створення. 

На кiнець 2018 р. склали: первiсна вартiсть - 552,9 тис. грн.; знос - 508,4 тис. грн.; залишкова вартiсть - 

44,5 тис. грн. 

Для нарахування амортизацiї НМА застосовується прямолiнiйний метод iз визначанням строку 

корисного використання окремо для кожного об'єкта. За 2018 рiк нарахована амортизацiя нематерiальних 

активiв у сумi 11,5 тис.грн.  

Визнання, оцiнка, амортизацiя та рух основних засобiв в бухгалтерському облiку ведеться вiдповiдно до 

П(С)БО 7 "Основнi засоби". Базою оцiнки для визнання балансової вартостi основних засобiв є первiсна 

iсторична вартiсть. У звiтному роцi надiйшло та введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 255,2 

тис.грн., а саме: машини та обладнання - 25,8 тис.грн, iнструментiв, приладiв, iнвентаря - 117,0 тис.грн, 

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 106,6 тис.грн. Протягом звiтного перiоду первiсна вартiсть 

основних засобiв зменшилась на 31,8 тисгрн. - списання транспортних засобiв. На пiдприємствi є 

повнiстю зношенi, але придатнi для подальшого використання, основнi засоби загальною первiсною 

вартiстю 2808,3 тис.грн.  

На кiнець 2018 р. первiсна вартiсть основних засобiв - 11106,0 тис. грн.; знос 5688,9 тис. грн.; залишкова 

вартiсть 5417,1 тис. грн. 

Капiтальнi iнвестицiї в 2018 роцi це придбання основних засобiв (157,1 тис.грн.) та iнших необоротних 

матерiальних активiв (106,6 тис.грн.). Всi основнi засоби, придбаннi в 2018 роцi введенi в дiю. На 

початок та кiнець звiтного перiоду залишок незавершених капiтальних iнвестицiй не змiнювався i 

становить 4937,7 тис.грн.  

У рядку 1090 "Iншi необоротнi активи" вiдображається довгострокова дебiторська заборгованiсть -  

довгостроковi безготiвковi позики, що видаються працiвникам товариства. За звiтний перiод було 

повернуто позик на суму 2176,6. Залишок на кiнець 2018 р - 438,8 тис.грн 

У минулих звiтних перiодах пiдприємство у своїй дiяльностi користувалося положенням П(с)БО 17 

"Податок на прибуток" та на кiнець перiоду розраховувало вiдстроченi податковi активи. На кiнець 2017 

року вiдстроченi податковi активи складали суму 377,1 тис.грн. що представляє собою  суму податку на 

прибуток, що пiдлягає вiдшкодуванню в наступних перiодах. 

Суб'єкти малого пiдприємництва в свiй дiяльностi не зобов'язанi використовувати норми П(с)БО 17.  

Було прийняте рiшення вiдкоригувати суму нерозподiленого прибутку на залишок 377,1 тис.грн 

Станом на 31.12.2018р. Товариство володiє запасами загальною вартiстю 77,9 тис.грн., зокрема: сировина 

i матерiали - 58,8 тис.грн.; паливо - 6,6 тис.грн.; запаснi частини - 11,3 тис.грн. 

Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до П(С)БО 10 "Дебiторська 

заборгованiсть. 

Станом на 31.12.2018 р. дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги складає 2150,5 

тис.грн. Суттєвi суми заборгованостi - це заборгованiсть за розробку проектно-конструкторської 

документацiї, а саме: ПАТ "Альпсервiс" - 353,9 тис. грн.; ПрАТ "Укргiдропроект" - 355,5 тис. грн.; ПрАТ 

"Укргидроєнерго" - 1232,2 тис. грн.; ТОВ "Електроналадка" - 65,0 тис. грн.; На балансi пiдприємства 

облiковується резерв сумнiвних боргiв у сумi 2458,3 тис.грн Резерв створено в 2016 р на суму 



заборгованостi грошових коштiв, якi були розмiщенi на депозитних рахунках ПАТ "Актабанк", який 

знаходиться з 01.01.2016 р в станi лiквiдацiї. 

На суму заборгованостi подано до лiквiдацiйної комiсiї ПАТ "Актабанк" вимогу про визнання 

кредиторської заборгованостi, яка внесена до реєстру акцептованих вимог кредиторiв. На протязi 2018 

року заборгованiсть не погашено, процедура лiквiдацiї банку не завершена. 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть це дебiторська заборгованiсть за виданими авансами у сумi - 

13168,1 тис.грн, iнша поточна дебiторська заборгованiсть 39,0 тис.грн. 

За звiтний перiод поточна дебiторська заборгованiсть зменьшилася на 3%. 

Ведення касових операцiй та банкiвських операцiї здiйснюються вiдповiдно до дiючого законодавства. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2018р. складають 6674,6 тис.грн., 

зокрема: поточнi рахунки в нацiональнiй валютi - 1,1 тис.грн.; поточнi рахунки в iноземнiй валютi - 

6673,5 тис.грн.; грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - 1,2 тис.грн.; поточнi фiнансовi iнвестицiї - 2 

404,0 тис.грн.; поточнi фiнансовi iнвестицiї в iноземнiй валютi - 965,0 тис.грн. 

Статутний капiтал протягом року не змiнювався. Залишок акцiй на початок 2018 року - 879040 шт. 

Кiлькiсть власних акцiй, якi були в обiгу протягом звiтного перiоду - 879040 шт., у тому числi 

привiлейованих - 0; простих - 879040 шт. Емiсiї акцiй не було. Випуска нових акцiй за грошовi кошти на 

протязi 2018 року небуло. Анульованi акцiї на протязi 2018 року - вiдсутнi. Залишок акцiй на кiнець 2018 

року - 879040 шт. Дивiденди за результатами 2017 року не нараховувались та не виплачувались.  

Станом на 31.12.2018р. "Додатковий капiтал" це капiтал у дооцiнках усумi 129,4 тис.грн. та додатковий 

капiтал у сумi 6180,0 тис.грн.. Додатковий капiтал це емiсiйний дохiд, який вiдображає iнвестицiї в 

товариство в минулих перiодах . 

Резервний капiтал на пiдприємствi було створено у минулих перiодах за рахунок нерозподiленого 

прибутку. Згiдно Статуту резервний капiтал повинен бути не менше нiж 15% вiд Статутного капiталу. 

Протягом звiтного перiоду резервний капiтал  не змiнювався. 

Довгостроковi зобов'язання - забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам - на кiнець звiтного перiоду 

становлять 2458,5 тис.грн. Протягом року нараховано забезпечення у сумi 2023,8 тис.грн., а використано 

- 1856,4 тис.грн.  

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань ведеться вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Поточна 

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31.12.2018 року складає 5,1 тис.грн. 

Вiдображенi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2018 року складають: за розрахунками з бюджетом - 

706,5 тис.грн., зокрема заборгованiсть за розрахунками з податку на додану вартiсть - 460,1 тис.грн., 

податку на доходи фiзичних осiб - 180,3 тис.грн., податку на землю - 2,5 тис.грн., орендної плати за 

землю - 3,0 тис.грн., вiйськового збору - 16,0 тис.грн.; за розрахунками зi страхування - 149,7 тис.грн.; з 

оплати працi - 867,2 тис. грн.; за одержаними авансами - 15550,5 тис.грн.; з учасниками - 2,0 тис.грн. 

Прострочена заборгованiсть вiдсутня.  

 

 



2. Звіт про фінансові результати 
за 2018 р. 

Форма №2-м 

Код за ДКУД 1801007 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 27067,8 22528,2 

Інші операційні доходи 2120 2503,3 3881,6 

Інші доходи 2240 0 0 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 29571,1 26409,8 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (19879,3) (18191,2) 

Інші операційні витрати 2180 (8894,2) (7185,5) 

Інші витрати 2270 (0) (0) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (28773,5) (25376,7) 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 797,6 1033,1 

Податок на прибуток 2300 (227,3) (267,7) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 570,3 765,4 

Примітки: Дохiд вiд основного виду дiяльностi - надання послуг з розробки проектно-конструкторської 

документацiї за звiтний перiод склав 27067,8 тис.грн i вiдображен в рядку 2000.  

Iншi операцiйнi доходи за звiтний перiод склали 2 503,3 тис.грн., в тому числi: доходи вiд операцiйної 

оренди активiв - 313,5 тис грн.; доходи вiд утримання бази вiдпочинку - 625,8 тис.грн; дохiд вiд змiни 

курсової рiзницi - 1343,8 тис.грн.; дохiд вiд депозитарних операцiй - 206,0 тис.грн. iншi операцiйнi 

доходи - 14,2 тис.грн. 

Iншi операцiйнi витрати в сумi 8894,2 тис.грн. включають в тому числi: адмiнiстративнi витрати - 5153,1 

тис грн собiвартiсть реалiзованої валюти - 177,9 тис.грн.; втрати вiд курсової рiзницi - 1583,1 тис.грн.; 

витрат на утримання бази вiдпочинку - 856,6 тис.грн.; витрати на частку податку на додану вартiсть - 

223,3 тис.грн.; штрафи, пенi, неустойки - 0,5 тис.грн.; iншi операцiйнi витрати - 899,7 тис.грн., а саме 

перерахування профкому Товариства, витрати на корпоративнi заходи, витрати на матерiальну допомогу 

ветеранам, путiвки в дитячi оздоровчi табори, внески до благодiйних фондiв та медичнi послуги. 

Пов'язаними особами є юридичнi особи, якi займають значну частку у статутному капiталi Товариства: 

АТ "Трест Гiдромонтаж" (ОГРН 1027739318815, Росiйська Федерацiя)- частка 60% та ТОВ 

"Проектгiдромех" (ЄДРПОУ 35672698) - частка 30%.  

Протягом 2018 року на замовлення АТ "Трест Гiдромонтаж" виконано проектно-конструкторських робiт  

на загальну суму 2679,9 тис.грн  

 

 

Керівник    Шубiн В.М. 

 

Головний бухгалтер   Риженкова I.О. 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
На думку Голови Правлiння, який виконує управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю 

емiтента, наскiльки йому вiдомо на пiдприємствi задовiльний стан бухгалтерського облiку, що 

забезпечує своєчасне складання та подання до вiдповiдних iнстанцiй фiнансової та статистичної 

звiтностi. 

На пiдприємствi органiзовано бухгалтерський облiк, який ведеться вiдповiдно до Закону 

України "Про бухгалтерський облiки та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999 

р. з використанням Плану рахункiв бухгалтерського  облiку i з використанням концептуальної 

основи, передбаченої Нацiональними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку. 

На думку Голови Правлiння первиннi документи бухгалтерського облiку мiстять достовiрну 

iнформацiю про основнi засоби, запаси, дебiторську, кредиторську заборгованiсть, грошовi 

кошти, про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки. Даннi фiнансової звiтностi 

вiдповiдають даним облiку, фiнансова звiтнiсть вiдображає по всiм суттєвим аспектам 

iнформацiю про фiнансовий стан емiтента, фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень 

унаслiдок шахрайства або помилки.. 

На думку Голови Правлiння iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння складена у усiх 

суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" i має вигляд такої, що мiстить 

суттєве викривлення. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

25.04.18 26.04.18 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

25.04.18 13.12.18 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

25.04.18 26.04.18 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

25.04.18 13.12.18 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

 


